JULKALENDERN
Julshower på INTIMAN teatern,
Odengatan 81, Stockholm,
söndagen den 3 december
kl.14.30 & 18.00
Laisings har i år det stora nöjet att hälsa er välkomna till våra 2 julshower med temat – JULKALENDERN - på
Intiman teatern. De 2 olika showerna är ca 1 timme långa. Insläpp till salongen startar 15 minuter innan showen
börjar. Intimans café är öppen under eftermiddagen och kvällen.
Nedan finns information om showrepetition på Laisings 1/12, genrep och showtid på Intiman 3/12!
Onumrerade biljetter på parkett och balkong
Biljetter till showerna köper ni på dansskolan från och med 6 november, till ett pris av 150 kr för vuxna och 100
kr för barn 3-12 år. (Har du elever i båda showerna från samma familj med samma person som publik, så betalar
du halva priset för den sena showen, dvs 75 kr respektive 50 kronor.) Barn under 3 år går gratis, men får sitta i
en vuxens knä. Barnvagnar är ej tillåtet i salongen. Vi kommer även att ha biljettförsäljning på Intiman den 3/12,
från kl.13.00.
Showrepetition på Laisings
Fredag den 1 december enligt nedanstående tider:
Tid
Studio 59
Studio 2
Studio 3
16.00-16.30 Spec 1 - Linette
Streetdance to 18.15 – Ilan
Spec balett 2 - Magdalena
16.30-17.00 Disco tis 17.15 - Linette
Danslinjen - Calle
Spec balett 1 - Magdalena
17.00-17.30 Disco lö 10.15 - Linette
Streetdance ti 18.00 - Calle
Balett lör 12.10 - Mária
17.30-18.00 Danslinjen - Nina
Spec 5 - Olivia
Jazzfunk sö 13.25 - Johanna
18.00-18.30 Spec 2 – Nina
Spec 6 - Olivia
Spec 8 - Johanna
18.30-19.00 Spec 4 - Nina
Spec street - Jesper
Danslinjen - Johanna
19.00-19.30 Spec 9 - Nina
Spec 3 - Agnes
Spec 7 - Johanna
19.30-20.00 Showjazz - Nina
E&A group – Agnes o Ellen
Showernas generalrep på Intiman
Söndag den 3 december kl.13.00-14.00 (show kl.14.30) och kl.16.30-17.30 (show kl.18.00).
Samling i Teaterns foajé 15 minuter innan varje genrep. Alla dansgrupper behöver finnas på plats hela
generalrepetitionen. Detta innebär att dansgrupperna kommer vara på teatern mellan kl.13.00-15.30 eller
kl.16.30-19.00. Ta med er något att äta och dricka!!
Dansgrupper i showen kl.14.30, med genrep kl.13.00 på Intiman är:
Specialgrupp 1
Specialgrupp 9
Disco ti 17.15/Linette
E&A group/Ellen o Agnes
Specialgrupp 4
Danslinjen/Johanna
Street ti 18.00/Calle
Specialgrupp 6
Danslinjen/Nina
Jazzfunk sö 13.25 - Johanna
Specialgrupp 7
Danslinjen/Calle
Spec balett 2/Magdalena
Showen är ca 1 timme lång. Insläpp till salongen startar 15 minuter innan showen börjar.
Dansgrupper i showen kl.18.00, med genrep kl.16.30 på Intiman är:
Specialgrupp 2
Danslinjen/Johanna
Spec balett 1/Magdalena
Specialgrupp 3
Danslinjen/Nina
Disco lö 10.15/Linette
Specialgrupp 5
Danslinjen/Calle
Street to 18.15/Ilan
Specialgrupp 8
Spec street/Jesper
Showjazz/Nina

Balett lö 12.10/Mária

Showen är ca 1 timme lång. Insläpp till salongen startar 15 minuter innan showen börjar.
Showkläder
Information finns på vår hemsida fr.o.m. 13 november, under fliken events och där julshow. Lånekläder lämnas
ut sista ordinarie dansvecka, dvs vecka 47/48 och återlämnas i teaterns garderob 1 tr upp utanför balkong, direkt
efter show. OBS Medtag ombyte.
Meddela
Snarast din lärare eller receptionen på dansskolan om du inte kan vara med på showerna.
Vi på Laisings hälsar er varmt välkomna i vinterkylans mörker till
vår dansvarma JULKALENDER på Intiman!

www.laisings.se

