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HEI	  KAIKKI	  OPPILAAT	  KOTIJOUKKOINEEN!	   	   	   	  

Loviisan	  Tanssiopiston	  lukuvuoden	  2017–2018	  kevätnäytös	  ”VUODENAJAT’	  järjestetään	  	  

SUNNUNTAINA	  06.05.2018	  	  

KLO	  13	  /	  NÄYTÖS	  I	  	  

KLO	  17	  /	  NÄYTÖS	  II	  	  

LOVIISAN	  LIIKUNTAHALLILLA	  /	  KATSO	  LIITE	  NÄYTÖSKOOSTE	  

HARJOITUKSET	  LA	  05.05.2018	  /	  KATSO	  LIITE	  HARJOITUSAJAT	  

KOULULAISNÄYTÖS	  MA	  07.05.2018	  /	  KATSO	  LIITE	  NÄYTÖSKOOSTE	  (	  ei	  koske	  kaikkia	  ryhmiä	  )	  

Näytöksiä	  on	  sunnuntaina	  siis	  kaksi	  erillistä,	  joissa	  osittain	  eri	  valikoima	  esitysnumeroita.	  Ei	  väliaikaa.	  	  

Katsokaa	  siis	  tarkkaan	  teitä	  koskeva	  näytös.	  Samoin	  tarkistakaa	  mitkä	  ryhmät	  osallistuvat	  maanantain	  

koululaisnäytökseen.	  

Pääsylippuja	  sunnuntain	  näytöksiin	  (12€,aik./5€,lapset;	  yli	  3v)	  voi	  lunastaa	  tuntia	  ennen	  ovelta.	  

Perheissä,	  joissa	  lapset	  esiintyvät	  eri	  näytöksissä	  /eri	  numeroissa,	  vanhemmat	  voivat	  lunastaa	  toiseen	  näytökseen	  

liput	  puoleen	  hintaan.	  Huom.	  Alennetut	  liput	  ovat	  siis	  tarkoitettu	  samoille	  henkilöille,	  jotka	  ovat	  ensimmäisessä	  

näytöksessä	  maksaneet	  täyden	  lipunhinnan.	  	  

Kahvio	  on	  myös	  jälleen	  auki	  tunti	  ennen	  esityksiä.	  	  

Alle	  kouluikäisten	  esiintyjien	  vanhemmille	  muistutus,	  että	  lapsenne	  katsoo	  näytöksen	  sieltä	  mistä	  muutkin	  esiintyjät.	  

Harjoitus-‐	  ja	  esitysaikoina	  me	  yhdessä	  avustavien	  vanhempien	  kanssa	  huolehdimme	  lapsistanne.	  Sen	  sijaan	  ennen	  ja	  

jälkeen	  harjoitusten/näytösten	  tulee	  teidän	  jälleen	  olla	  huolehtimassa	  omastanne.	  

	  

TÄRKEÄÄ	  !	  KAIKKILLE	  ESIINTYJILLE	  !	  

•	  Saavu	  paikalle	  viimeistään	  15	  min	  ennen	  oma	  ryhmän	  harjoitusaikaa	  (ellei	  muuta	  sovittu	  opettajan	  kanssa).	  	  

Ole	  valmiina	  harjoituksen	  alkaessa	  (esitysvaatteet	  päällä,	  keho	  ’lämpimänä’,	  wc	  käynti	  suoritettu)	  

•	  Anna	  työrauha	  harjoittelevalle	  ryhmälle	  ja	  pidä	  huolta	  esitysvaatteistasi.	  

•	  Ota	  tarvittaessa	  mukaan	  omia	  eväitä.	  Liikuntahallilla	  on	  mahdollista	  myös	  lämmittää	  mikroruokaa.	  

JOS	  sinulla	  on	  mahdollisuus	  auttaa	  juhlajärjestelyissä,	  ota	  yhteyttä	  Päivi	  Ahvoseen	  p.040-‐527	  8340	  /	  

paivi@loviisantanssiopisto.fi.	  

	  

HUOM!	  Muistattehan,	  että	  tanssitunnit	  jatkuvat	  vielä	  näytösten	  jälkeen.	  Tarkastakaa	  omilta	  tanssinopettajiltanne	  

milloin	  ryhmäsi	  viimeiset	  tunnit	  pidetään.	  Ainoastaan	  Dansklubbenin	  tanssikausi	  päättyy	  kevätnäytökseen.	  

Opettajat	  antavat	  kauden	  viimeisillä	  tunneilla	  suositukset	  ensi	  kauden	  ryhmiin	  kirjallisesti.	  

Ilmoittautumisia	  ensi	  kaudelle	  2018-‐19	  aletaan	  ottamaan	  vastaan	  kevätnäytöksen	  jälkeen,	  jos	  lukujärjestys	  on	  silloin	  

jo	  valmis.	  Kannattaa	  seurata	  tiedotusta	  kotisivuillamme	  www.loviisantanssiopisto.fi	  sekä	  facebookissa.	  

	  

TULOSSA!	  
Koko	  perheen	  TANSSIN	  PÄIVÄN	  TAPAHTUMA	  SU	  29.4.	  KLO	  14-‐15	  Laivasillalla.	  TERVETULOA	  ! 


