Step In Dansestudio presenterer

DRØMMELAND
Informasjon om elevforestilling i Fana kulturhus 8. og 9. Juni 2019
Lørdag 8.Juni
Forestilling 1 kl. 14.00
Forestilling 2 kl. 17.00

Søndag 9. Juni
Forestilling 3 kl. 11.00
Forestilling 4 kl. 14.00
Forestilling 5 kl. 17.00

NB!
Vi er klar over at forestillingen i år
kommer i pinsen. Dette var ikke
vårt ønske, og på tross av at vi
søkte om lokalet i veldig god tid,
ble det slik da kulturhuset har
endret sine retningslinjer i år, og vi
som privat aktør blir nedprioritert.
Dessverre! Vi beklager ulempen
dette muligens er for noen!
Vi ber om at elever som ikke kan
delta på forestillingen gir beskjed
til sin pedagog i god tid.

Elevene er fordelt på 5 forestillinger. En oversikt over hvilke grupper som skal danse på
de ulike forestillingene finnes senere i heftet. NB! Noen grupper er delt i to, og noen
grupper er heldige å få danse på flere forestillinger. Dette står i oversikten. Vi har
forsøkt etter beste evne å få søsken på samme forestilling, og også at elever som danser
på flere kurs kun skal ha en forestilling. Det er likevel noen tilfeller der dette ikke lar seg
gjøre dessverre!
Vi jobber mye med å skape trygge rammer rundt forestillingene, derfor er det viktig at
elevene kommer til rett tid. Alle de minste elevene vil etter å ha danset, sitte inne å se
resten av forestillingen sammen med våre assistenter. Viktig at de blir sittende her, da
de skal opp på scenen igjen ved slutten av forestillingen.
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Vi har en spennende tid foran oss. Det krever en del innsats, men vi vet alle at når
forestillingen kommer og foreldrene sitter stolte i salen og danserne stråler på
scenen , er det så absolutt verdt det.
I dette heftet vil dere få oversikt over dato, tid for oppmøte, grunnkostyme etc.
Det er utrolig viktig at dere leser dette heftet nøye og får en oversikt over når
dere/eleven skal møte. Husk å komme med eventuelle spørsmål i god tid!

BILLETTSALG:
Det er billettsalg via TICKETCO.
Billettsalget åpner 1. April 2019.
Billettpriser:
Voksen: 225,Barn med eget sete 100,Ikke nummererte plasser.
NB!
Har du barn på forskjellige forestillinger, skal man kun betale for en forestilling.
Ta kontakt med kontoret via e-post: kontakt@stepindansestudio.no eller telefon
55981466 innen 13.mai for å få billetter.
Vi har dessverre ikke mulighet til å gi billetter til de elevene som skal danse den samme koreografien på
flere forestillinger! Kun de som har ny koreografi, eller søsken på annen forestilling!
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HVEM SKAL DANSE PÅ HVILKEN FORESTILLING?
Elever fra Fyllingsdalen er merket med F, og elever fra Nesttun med N.
Forkortelsen nyb. betyr nybegynner, og n1 betyr nivå 1!
NB! Noen kurs er delt i to grupper, og noen kurs danser flere forestillinger. Dette
er merket i oversikten under, og gruppen som deles har eget skriv i slutten av
dette heftet!
Vi har forsøkt etter beste evne å få søsken på samme forestilling, og også de som danser på flere kurs. Dette
er likevel en veldig stor kabal, og det er dessverre noen det ikke lar seg gjøre med. For elevene er det veldig
kjekt å få danse på to forestillinger, og vi håper også at kabalen til foreldre går opp denne helgen!

LØRDAG 8. Juni:
Forestilling 1, Kl. 14.00
Barnedans 4-5 år mandag, N.
Barnedans, Guttegruppe, Torsdag, N.
Klassisk Ballett 6-8 år, Onsdag, N.
Jazz 6-8 år, Tirsdag, N – NB! GRUPPE 1.
Jazz 8-10 år n1, Torsdag, N.
Klassisk 8-12 år, Torsdag, N. (NB, danser også forestilling 2!)
Forestilling 2, Kl. 17.00
Barnedans 4-5 år, Tirsdag, F.
Barnedans 5-6 år, Mandag kl.18.00, N.
Klassisk Ballett 7-9 år, Mandag, F.
Jazz 6-8 år, Tirsdag, F.
Hip Hop gutter 9-12 år, Mandag, N.
Klassisk Ballett 8-12 år, Torsdag, N. (NB, danser også forestilling 1!)
SØNDAG 9. Juni:
Forestilling 3, Kl. 11.00
Barnedans 4-5 år, Tirsdag, N.
Barnedans 5-6 år, Tirsdag, N.
Klassisk Ballett 6-8 år, Lørdag, N.
Jazz 6-8 år, Tirsdag, N – NB! GRUPPE 2
Jazz 8-10 år nyb, Torsdag, N.
Klassisk 8-12 år, Lørdag, N.
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Forestilling 4, Kl. 14.00
Barnedans 5-6 år, Onsdag, N
Klassisk 7-9 år, Tirsdag, N. (NB, danser også forestilling 5!)
Jazz 6-8 år, Fredag, N.
Jazz 8-10 år, Torsdag, F.
Klassisk 7-9 år, Torsdag, N.
Forestilling 5, Kl. 17.00
Barnedans 5-6 åt, Torsdag, F.
Klassisk Ballett 7-9 år, Tirsdag, N. (NB, danser også forestilling 4!)
Hip Hop gutter 7-9 år, Mandag, N.
Jazzdans 8-10 år, Fredag, N.
Klassisk 8-12 år, Mandag, F.

Følgende grupper danser 2 forestillinger:

Disse elevene er heldige og får danse på to forestillinger denne helgen. Elevene syns dette er veldig kjekt, da
de får en hel dag litt utenom det vanlige. Vi ber om at foreldre pakker med godt med mat og drikke denne
dagen, og dere trenger ikke hente barnet ut mellom forestillingene. Det er selvsagt lov om man helst ønsker
det, men barna syns ofte det er kjekt å være til stede i kulturhuset! Om du vil hente ut ditt barn gi oss en lyd!

Klassisk Ballett 7-9 år Tirsdager, Nesttun.
Klassisk Ballett 8-12 år Torsdager, Nesttun.
Følgende gruppe deles i to:

Disse gruppene har pedagogen delt i to gruppen, som da vil danse på to forskjellige forestillinger.
Lister med hvem som tilhører hver gruppe finner du bakerst i dette skrivet!

Jazzdans 6-8 år - Tirsdag - Nesttun
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GRUNNKOSTYME
Grunnkostyme er den delen av kostymet elevene må ha selv, Step In Dansestudio står
for hovedkostymet. Det er viktig at alle elever kommer til Fana kulturhus iført
grunnkostyme, hår og eventuell sminke klar.
Oppstår det problemer med å få til grunnkostyme gi oss en lyd så hjelper vi!

GRUPPE

GRUNNKOSTYME

HÅR

Barnedans 4-5år

Hvit singlett med tynne stropper,
uten trykk. Hvit truse.

Hesthale

Barnedans 5-6 år

Hvit strømpebukse med fot, lyse
ballettsko.

Ballett-topp

Barnedans guttegruppe

Ingen grunnkostyme.

-

Klassisk Ballett 6-8 år

Hvit strømpebukse med fot, lyse
ballettsko.

Ballett-topp

Jazzdans 6-8 år

Svart singlett, svart truse, svarte
sokker.

Lav hestehale (i nakken)

Klassisk Ballett 7-9 år

Hvit strømpebukse med fot, lyse
ballettsko.

Ballett-topp

Klassisk Ballett 8-12 år

Hvit strømpebukse med fot. Lyse
ballettsko.

Ballett-topp

Jazzdans 8-10 år

Hvit singlett med tynne stropper,
uten trykk. Hvite sokker, ikke
ankelsokk.

Øverste del av håret i hestehale,
resten løst.

Hip Hop gutter 7-9 år

Svart singlett, svarte sokker.

-

Hip Hop gutter 9-12 år

Blå dongribukse, joggesko

-

FORESTILLINGSDAGENE:
Alle elevene leveres ved hovedinngangen til Fana Kulturhus, Østre Nesttunvegen 18.
Her vil de bli ledet inn i garderober av ansatte ved Step In Dansestudio. Svært viktig å
komme presist, til oppsatt tid. Elevene må ha på seg grunnkostyme, med ordnet hår og
eventuell sminke. Foreldre får ikke være med inn i garderober, men må vente spent til
de ser oss på scenen!
Oppmøte:
Alle grupper møter 1 time før forestilling, ferdig kledd i grunnkostyme.
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Etter forestilling:
Det er satt av tid på scenen etter forstillingen til å ta bilder av elevene. Etter at elevene
har fått av seg kostymet i garderoben, vil assistenter følge elevene gruppevis ut til
inngangen igjen, hvor de ble levert.

DIVERSE INFORMASJON:
Forestillingen vil bli filmet, og det er mulig å kjøpe dvd av forestillingen.
Bestill film på: dvdbestillinger@gmail.com

(Det er ikke Step In selv som filmer, så alle spørsmål rundet DVD kan rettes direkte til denne mailen.)

Kontakt info:
Har dere spørsmål så kontakt kontoret vårt
E-post: kontakt@stepindansestudio.no
TLF 55981466.
Vi gjør oppmerksom på at det er vanskelig å få kontakt med oss selve forestillingshelgen!
Vi ber derfor om at alle setter seg inn i oppmøte tider, kostymer etc i god tid, sånn at vi kan
hjelpe dere om det oppstår problemer.
Vi gleder oss masse til forestillingene og er veldig stolte over alle våre flotte
elever.
Mvh Step In Dansestudio
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JAZZDANS 6-8 ÅR TIRSDAG, Nesttun, deles i to!
Vi har ikke brukt etternavn i dette skrivet, ta derfor kontakt om du er usikker på hvor ditt barn er!

Gruppe 1: (danser forestilling 1)
Camilla
Thale
Mira S.A
Ada Linnea
Pernille
Dina
Bendyna
Hedda
Mari
Vilde V.Ø
Mathilde S.T
Aurora
Øyvor
Linnea
Eirin
Ida Mathea
Eva
Mille
Mira
Gruppe 2: (danser forestilling 3)
Iona
Nora S.
Nora I.L
Maya M.
Brielle
Gudbjørg
Mathea
Mathilde F.K
Clara
Kornelia
Victoria
Vilde Sofie
Astrid
Sara
Gabrielle
Emilie
Tilde
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