
HEJ ALLA DANSFÖRÄLDRAR!                   Julshow 2018 – Showkids 7 år  

Vi börjar närma oss terminens slut och julvårshower! Alla våra elever från Lidköping och Skövde deltar tillsammans på showerna 
helgen 7-9 december på Skövde Stadsteater! 
Att vara med på showen är helt frivilligt men vi hoppas att så många som möjligt vill och kan vara med, det är så roligt! 
Vi kommer den här terminen att ha hela sex föreställningar! Då vi har flera 7-årsgrupper, som kommer att dansa samma danser, 
finns möjligheten för er föräldrar att välja mellan fyra föreställningar, vilken som passar er bäst. Ni får ALLTID plats på den 
showen ni väljer. Föreställningarna ni kan välja på kommer att vara på följande tider; 
 

Föreställning Föreställning 3  Föreställning 4 Föreställning 6 
Lördag 8/12 kl.14.30 Lördag 8/12 kl.17.30 Söndag 9/12 kl.13.00 Söndag 9/12 kl.17.30  
(Genrep kl.13.45)  (Genrep kl.16.45) (Genrep 12.10) (Genrep 16.50) 
  
Genrepet är på Skövde Stadsteater innan vald föreställning, var på plats minst 10 minuter innan utsatt tid. 

Lördagens föreställning kommer vara två akter och paus, totalt ca 2 timmar långa och till största delen fylld med elever från 
Lidköping. Söndagens show är ca 1 timma utan paus och endast med elever från Skövde. Information om vilka föreställningar 
skolans andra grupper dansar i finns på vår hemsida, www.helensdansskola.nu. 

Önskar ert barn delta i showen – maila oss eller säg till i reception. Info att lämna; Elevens namn + vald föreställning. 

Information om scenkläder kommer inom en snar framtid. 

BILJETTER till showerna släpps 9 november och säljs på Skövde Stadsteater (0500-498099), Skövde Turistbyrå (0500-446688) 

och via en länk som finns på vår hemsida. Observera att det endast är förköpsbiljetter som gäller för de som vill komma och kolla 

på showerna.  

Anmälan inför VÅRTERMINEN öppnar på www.helensdansskola.nu onsdagen den 12 december. Tänk på att ingen blir 
automatiskt anmäld till nästkommande termin, utan att en nyanmälan krävs för samtliga elever. 
Se hit! Vi erbjuder föranmälan för de som är elever hos oss. Meddela receptionen så gör vi anmälan åt er. Föranmälan är öppen 
för Pyttedans 2-3 år och Barndans 4-6 år mellan 11/11 till 7/12. Hoppas att vi får dansa tillsammans även i vår! 

 

 

http://www.helensdansskola.nu/

