
SHOWKIDS 7 ÅR – JULSHOW – GENREP & SCENKLÄDER 

Vi håller ett extra rep på dansskolan för de 7 åringar som har valt att delta i julshowerna. Vid detta tillfälle 

övar vi extra på danserna och provar scenkläderna. Har man inte möjlighet att komma på detta kan man 

självklart ändå vara med och dansa i showen! 

Tisdagsgruppen: Extra klass hålls tisdag 1 december kl 17.30-18.15 på dansskolan. 

Fredagsgruppen: Extra klass hålls fredag 4 december kl 17.30-18.15 på dansskolan. 

Beroende på vilken föreställning ni har valt att delta i kommer här information om vilka tider som gäller 

för er på föreställningsdagen. Ett genrep kommer att hållas för gruppen på scenen på teatern innan 

föreställningen, enligt följande; 

Ni som väljer föreställning 2 (5/12 kl 18.00): Genrep hålls lör 5 dec kl 17.25. 

Ni som väljer föreställning 5 (6/12 kl 18.00): Genrep hålls sön 6 dec kl 17.25. 

Kom ombytta och klara och var på plats senast 10 minuter innan utsatt tid. Gå in via sceningången på 

baksidan av teatern så samlas vi bakom scenen. Det går bra att föräldrarna följer barnen in. Koden till 

dörren på baksidan är 4465. 

Angående SCENKLÄDER skulle vi vilja att dansarna har på sig jeansbyxor (helst blå) och ett vitt linne eller 

t-shirt. Övriga scenkläder lånas av oss. 

Det finns möjlighet att beställa en DVD-FILM från föreställningen. 1 st: 150kr. 2 st: 250kr.  

Vi kommer i år endast att ta emot förbeställningar – DVD:n skall alltså beställas och betalas i receptionen 

på dansskolan senast fredagen den 4 december. 

PS: Ni har väl fått lappen med ”anmälan till showen”? Om inte, prata med receptionen! 
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