Information om vårshowerna 19-20 maj på Tibble Teater
för alla barndans och boys only 3-6 år som dansar med:
Louise, Mária, Johanna, Gabriel/Vincent, Elena, Karin och Samuel!
Nu börjar årets danshändelse närma sig. Vilken show du medverkar i hittar du på
hemsidan i dokumentet ”Vilken show ska jag vara med i?”.
Information om kläder till varje grupp ser du nedan.
Barnen har sin sista dansklass på dansskolan vecka 18, 4 maj – 6 maj.
Barndans och boys only 3-6 år har inget genrep.
Härnedan följer viktig information för showdagen på Tibble Teater:
En förälder lämnar sitt barn nere på teaterns scen 20 minuter innan showen
startar. Där finns deras danslärare som tar emot dem.
Barnen får då sina ”lånekläder” och byter om på plats. Vi tar hand om barnen
medan ni tar med era barns egna kläder ut i salongen och slår er ner på en bra
sittplats.
När deras shownummer är klart och applåderna slut kommer ni (mitt i showen) till
scenens framkant och hämtar ert barn så att de kan sitta hos er och se resten av
showen från salongen. (Barndansen och små boys only ligger i början av showen.)
Efter showens slut ber vi er lämna tillbaka ”lånekläderna” i matsalen eller bakom
scenen till någon ansvarig från Laisings, då nästa show startar en stund efter ert
barns och ett annat barn då kommer att behöva kläderna.
Vi ses några gånger till på dansskolan, sen hälsar vi er hjärtligt välkomna till
Tibble Teater och Laisings vårshower/Laisings
Dansar på Laisings:

Lärare/Pianist: Lånekläder:

Egna kläder:

fredag 14:30

Louise/Elena

Paljettklänning. Kille:t-shirt

Skor. Kille: shorts

fredag 15:10

Louise/Elena

Paljettklänning. Kille:t-shirt

Skor. Kille: shorts

lördag 09.00

Mária/Samuel

Spetsklänning, sjal

lördag 09:40

Mária/Samuel

lördag 10:25

Mária/Samuel

Cerise paljettklänning.
Kille: t-shirt
Rosa klänning, dammvippa,
förkläde

Vita strumpbyxor elr tights, skor
Vita strumpbyxor/tights, paraply,
skor.
Kille: byxor/shorts, skor, paraply

söndag 09.30+10:15

Johanna/Karin

Randig pirat t-shirt

Svarta byxor, scarf elr ögonlapp

söndag 11:00 boys

Gabriel/Vincent

Linne

shorts

söndag 10:55

Johanna/Karin

Randig pirat t-shirt

Svarta byxor, scarf elr ögonlapp

Vita strumpbyxor, skor

