”DANCING THROUGH TIME” - avslutningsshow på Konserthuset 25-26/5 2019 15:00 & 18:00

BILJETTER

Repschema sista veckan inför ”DANCING THROUGH TIME”
Precis som tidigare år har vi ett annat schema under sista repveckan inför föreställningen. Detta
för att det ska funka smidigare under uppvisningshelgen.
Elever som inte är med på uppvisningen, kan välja att ändå komma på repetitionen sista
veckan eller att i förväg ta igen den lektionen i valfri annan grupp när som helst under terminen.
OBS! Vi repar i våra vanliga danslokaler!
Vi har ingen vanlig undervisning sön 19/5 – fre 24/5, om inte din ledare har meddelat något
annat. Vissa grupper tar igen dans dessa dagar.

Fr.o.m. 25/4 kan ni köpa biljetter på Biljettcentrum i Konserthuset tel. 0470 - 416 00 och via
ticketmaster.se
Man kan även köpa biljetter i biljettkassan i konserthuset 1 h före alla shower. Det finns ingen gräns för
hur många biljetter man får köpa.
OBS! Vi säljer inga biljetter i våra danslokaler!
Pris: Barn/Ungdom/Studerande < 18 år = 100kr (behöver barnet egen sittplats behövs en biljett)
Vuxen = 150kr
Helg = 250kr (helgpriset ger dig 2 biljetter - en på lördag och en på söndag (bra om du har
två dansande barn och de dansar olika dagar)
Biljetterna är onumrerade, vi släpper in ca 15min före showen börjar. Man kan inte passa plats under
genrepet, vi tömmer lokalen på kvarglömda saker. Föreställningen är ca 2h inkl. 20 min paus.

Måndag 20/5

Programordningen sitter uppe på dansskolan samt på hemsidan och kommer mejlas ut. Där kan du se
när respektive grupp dansar. Viktigt att du kollar det så ni köper biljetter till rätt dag och tid!
OBS: Barndans 4-5 år, samt vissa 6-8 årsgrupper är bara med på 15:00-föreställningen!

16:30 – 17:15 Big Bang – Flamenco-kulturens uppkomst LÖRDAG

FÖLJANDE GÄLLER BÅDE LÖRDAG OCH SÖNDAG:

17:25 – 18:10 Big Bang – Drottning Elisabeth I SÖNDAG



18:20 – 19:05 William Shakespeare – Versaillefreden SÖNDAG

Tisdag 21/5
16:30 – 17:15 Världshaven före industrialiseringen – Versaillefreden LÖRDAG
17:25 – 18:10 Saturday Night Fever – Nutid SÖNDAG
18:20 – 18:50 Saturday Night Fever – Nutid LÖRDAG



Onsdag 22/5




16:30 – 17:15 Kvinnors rösträtt – Första Pridefestivalen LÖRDAG
17:30 – 18:15 Kvinnors rösträtt – Första tågluffen SÖNDAG

MIN GRUPP DANSAR I DETTA TEMA:______________________





JAG SKA HA PÅ MIG:________________________________

__________________________________________________
_____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________







Samling i Kristina Nilsson salen kl.09:30 för gemensam information. Samtliga ska vara
ombytta och klara i de scenkläder som gäller enligt tågordning, inget smink är
nödvändigt på genrepet. Alla passar tiden!
Kl:10:00 börjar genrepet. Sluttiden blir lite olika för alla, och för att det ska gå så smidigt
som möjligt startar vi med applådtacket. Därefter kör vi ordningen enligt programmet och är
oftast klara senast kl.12.
Alla får titta på de andra grupperna från salongen på genrepet. Bara du i god tid går
bakom scen och förbereder dig. På föreställningen får du inte gå in och ut ur salongen
och titta. Vi fotar på genrepet.
Kl.14:00 är det uppvärmning för alla i konserthuset! På scenen för de yngre eleverna och i
foajén för de äldre eleverna.
Det kommer finnas logeinfo i foajén om var alla grupper ska byta om.
Alla lärare ansvarar för sina grupper och informerar vilken sida de ska börja samt avsluta
på i respektive nummer m.m. Vid eventuella frågor vänd dig direkt till din/ditt barns
lärare.
Hämtare finns på plats under själva föreställningen som tar med alla till scenen. Stanna i din
loge under föreställningens gång så att du inte missar din hämtning! Dörrvakter bakom
scenensläpper in grupperna före varje nummer. Total tystnad utanför dörren och i kulissen!
Det hörs otroligt väl in i salen.
Barnpassning. Under och efter genrepet har vi ingen som passar barnen och ser då gärna
att föräldrarna är med vid behov. Under föreställningarna har vi logevärdinnor i barnlogen.
Inget spring in och ut i salongen, tack! Inne i barnlogen kommer det att finnas en DVDspelare. Ta gärna med någon film som barnen kan titta på när de väntar.
Ta med en matsäck som räcker till både genrep och föreställningar. En vattenflaska är
också mycket bra att ha. Förbered dig på en lååång men rolig dag! OBS! Ingen barnpassning
under lunchen fram till kl.14:00.
Vi filmar föreställningen kl.15:00 båda dagarna med proffsiga fotografer. Filmen kan
beställas på plats för 100kr. Vi tar endast emot kortbetalning!
Det kommer finnas program till försäljning för en kostnad av 15kr. Den innehåller bl.a.
kalender för kommande läsår så den är bra att spara hemma.
Blommor ger ni direkt till era barn efter föreställningen. De minsta barnen kan ni gå fram till
vid scenkanten efter showen. De lite äldre barnen hittar ni i Karl Birger Blomdahlsalen eller
Aniara över ”bron” till höger innan publikingången.
Vi är stolta att få ha dig som dansare hos oss och önskar dig lycka till på föreställningarna!

