
Det är obligatoriskt att delta i alla föreställningar

(genrep + 3 föreställningar)

Lämna lappen så fort som möjligt, senast vecka 18

Elevens namn___________________________________

Jag kommer_________

Jag kommer inte________

Föräldrar som kan hjälpa till att bygga o riva scenen

Bygga     ________ st

Torsdag ca 10.00 – 13.00

Riva________st

Söndag direkt efter sista föreställningen ca kl. 14.00

Har du frågor så kontakta

Ida Ivarsson mobil 0760-514409 mail: ida@saltito.se

Hemsida: www.saltito.se gilla oss på facebook

mailto:ida@saltito.se
http://www.saltito.se


Informationsblad inför kommande show

Show och genrep sker i Klippans Idrottshall!

26/5, På torsdagen, börjar vi med scenbygget. Här behövs hjälp av alla föräldrar.

Scengolv ska sättas ihop

Lampor ska hängas upp

Draperierna ska hängas upp

Fönster ska täckas för

Kläder ska på plats

Vi bjuder på en gemensam fika

27/5,  På fredagen,

Genrepet startar upp kl. 17.45 då man ska vara ombytt och ta plats på läktaren.

Där kommer vi att gå igenom lite inför föreställningarna och träna på finalen.

Barngrupperna får lov att åka hem när de har dansat klart. Ta gärna med frukt och dryck.

Var och en ansvarar för sina saker och ser till att de är på plats inför föreställningarna. Genrepet

beräknas att sluta senast 21.00.

28/5 På lördagen, är det SHOW!

Första föreställningen börjar kl. 12.00 den andra börjar 17.00. Var på plats 30 min innan

varje föreställning!  Detta gäller även söndagen!

29/5 På söndagen, är det SHOW!

Föreställningen börjar kl. 12.00. Var på plats 30 min innan.

Efter föreställningen är det dags att packa ihop. Här behövs hjälp av alla föräldrar.

OBS! Ingen mat eller dryck får lov att förtäras medan man har sina kostymer på sig!!!

Biljetter till föreställningen kan bokas på mail katarina@saltito.se, eller att man köper direkt

vid föreställningen.

Kiosken håller öppet under genrepet och föreställningarna, vi säljer kaffe, läsk, kakor och godis.

Har ni någon som kan sponsra med lotterivinster till vårt lotteri, kan lämnas till ledarna

eller i lokalen. Vill man vara med sitt namn på programbladet så lägg en lapp med vinsterna.



Showinformation

Här kommer lite information angående föreställningen. Eleverna kommer

att vistas på olika ställen bakom scen. Karta kommer att finnas där det

finns information om var dem ska befinna sig under föreställningarna.

Ni ansvarar själv för ert barn eller gemensamt beslut med andra

föräldrar.

Det som också är viktigt är att eleverna är i de omklädningsrum de ska vara

och inte springer runt bakom scenen under föreställningen.

Det är även viktigt att eleverna inte äter eller dricker i sina scenkläder. Vi

har ingen möjlighet att ordna fram extra kläder.  Detta vill vi gärna att ni

tar upp med era barn.  Dessa dagar är väldigt intensiva men helt

underbara.

När man hjälper till bakom scen är man med barnen. Det är när du inte har

ansvar för ditt barn och sitter ner och tittar på föreställningen som du

betalar biljett. Under lördagen kan eleverna titta på den akten de själva

inte är med i, men det är viktigt att de är tillbaka i god tid till finalen, då

alla elever deltar.

Tänk även på att under lördagen är det paus på ca 1 timme och 30 minuter

beroende på hur lång den första föreställningen blir. Det finns då möjlighet

för eleverna att lämna idrottshallen för att äta eller äta medhavd mat i

idrottshallen.

Tillsammans kan vi göra detta till en riktigt härlig helg med många glada

minnen.

Kontakta gärna ledarna om det är något ni undrar över.

Dansföreningen Saltito

Styrelsen och ledarna




