Laisings julshower på Tibble Teater, Täby, söndagen den 5 december!
Laisings har i år det stora nöjet att hälsa er välkomna till våra 2 julshower med temat –
Disney - på Tibble Teater. De 2 olika showerna är ca 1 timme långa. Publikinsläpp till
teatern startar 1 timme innan respektive show börjar, vaccinationspass scannas av
våra publikvärdar innan ingång.
Onumrerade biljetter säljs på dansskolan till och med 4/12 – köp innan!
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.
Vid dörren på Tibble säljs biljetter, om det finns kvar, enhetspris 200 kr/st.
Showernas generalrep på Tibble Teater
Söndag den 5 december kl.10.30-12.00 (show kl.12.30) och kl.14.00-15.30 (show
kl.16.00). Laisings dansvärdar tar emot dansarna i entrén kl.10.30 respektive 14.00.
Alla dansgrupper behöver finnas på plats hela generalrepetitionen. Detta innebär att
dansgrupperna kommer vara på teatern mellan kl.10.30-13.30 eller kl.14.00-17.00.
UNDANTAG:
Nadja A balett ons 16.45 som lämnas till dansvärdar vid lastkajen på teaterns baksida
kl.11.45 och Victorias disco/jazz lör 10.25 som lämnas till dansvärdar vid lastkajen på
teaterns baksida kl.15.15.
Showkläder Lånekläder lämnas ut vecka 47på dansskolan och återlämnas på
teaterns scen direkt efter show. OBS - Ta med ombyte!!!
Dansgrupper i showen kl.12.30, med samling kl.10.30 på Tibble Teater är:

Laisings Tävlingsdansares förening - LTD
Har ett café på teatern med bl.a. Lussebullar,
skinkmackor, glögg, kaffe, dricka m.m.

Spec D1
Spec D2
Spec J3
Spec J4

Spec street/Hanna
MAS/Daniel
Danslinjen8/Hanna

Street vuxna/Ilan
MAS/Madde o Linette
Street fre 17/Amalia Jazzfunk mån 20.15/Nina
Danslinjen/Linette
Balett ons 16.45/Nadja A

Diamonds/Alice
Slow alla/Daniel
A-crew/Agnes
Balettlinjen

Dansgrupper i showen kl.16.00, med samling kl.14.00 på Tibble Teater är:
Spec J1
Spec J2
Spec D3
Spec D4

Drops/Alice
Spec B1
Spec B2
MAS/Calle

Showjazz/Nina
Disco tor 18/Josefine
Danslinjen/Calle
Danslinjen/Olivia
MAS/Emmy
Girlie Vibe/Nina
Street boys sö 12.30/ Vincent o Christian

SpecStreet/Ilan o Dennis
Spec Street/Calle o David
Mercenaries/Linette o Madde
Disco/jazz lör 10.25/Victoria

Laisings hälsar er varmt välkomna in i vinterkylans ljus till julshowerna på Tibble Teater!

