
Laisings har i år det stora nöjet att hälsa er välkomna till våra 2 julshower med temat –
Hotell - på Tibble Teater. De 2 olika showerna är ca 1 timme långa. Insläpp till 
salongen startar 15 minuter innan showen börjar. 
Onumrerade biljetter säljs på dansskolan & på teatern på showdagen
120 kronor: ordinarie pris.
60 kronor: har du elever i båda showerna från samma familj med samma person som 
publik, så betalar du halva priset för den sena showen.
30 kronor: för Laisings-elever som vill se den andra showen.
Gratis: barn under 3 år, hämta ut en fribiljett.
Showernas generalrep på Tibble Teater
Söndag den 15 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. 
UNDANTAG, Vincents boys only som samlas i foajén kl.13.45 och
Johannas akrobater kl.17.15.

Laisings Tävlingsdansares förening - LTD
Har ett café på teatern med bl.a. Lussebullar, skinkmackor, glögg, kaffe, dricka m.m.
Showkläder
Information finns på vår hemsida fr.o.m. 11 november, under fliken aktiviteter och där 
julshow. Lånekläder lämnas ut vecka 47 på dansskolan och återlämnas vid teaterns 
utgång direkt efter show. OBS Medtag ombyte.

Dansgrupper i showen kl.14.30, med genrep kl.13.00 på Tibble Teater är:

Vi på Laisings hälsar er varmt välkomna in vinterkylans ljus till vårt Hotell på Tibble Teater!

Laisings julshower på Tibble Teater, Täby, söndagen den 15 december!

Spec J1 Spec J7 Street vuxna/Ilan MAS/Madde o Linette BO sön 11.45/Vincent
Spec J2 MAS/Agnes Spec street /Calle Run Girl Run Disco lör 10/Emma
Spec D2 Balettlinjen K-pop dance 20.00 Lyrisk jazz/Josefine Spec street 19.00/Jesper
Spec J4 Danslinjen/Jazz Danslinjen/Street Spec street 16.45 /Jesper

Dansgrupper i showen kl.18.00, med genrep kl.16.30 på Tibble Teater är:
Spec D1 Spec S1 ACrew K-pop dance 18.00 Modern tors 19.40/Josefine
Spec D3 Spec B1 Danslinjen/Modern Showjazz/Nina Disco lör 13/Emmy
Spec J3 Balettlinjen MAS/Daniel Latin solo/Katja Modern grp/Josefine H
Spec J5 MAS/Calle Spec Boys/IlanoDennis Akrobatik/Johanna


