
Hej alla dansföräldrar!                 Showkids 8-9 år  

Vi börjar närma oss årets julshower! Vi håller dem på Skövde Stadsteater lördag-söndag 5-6 
december. Att vara med på showen är helt frivilligt, och vi hoppas att så många som möjligt vill och 
kan vara med! Vi testar i år ett nytt upplägg på våra shower. Då vi har många elever på skolan 
kommer vi i år att ha hela fem föreställningar – två på lördagen och tre på söndagen. 
Föreställningarna kommer att vara ca 1 timma långa och utan paus. Ytterligare en nyhet för i år är att 
vi kommer att ha ett tema på showerna: Jorden runt! 
Då vi har tre stycken 8-9-årsgrupper på skolan, som kommer att dansa samma danser, finns 
möjligheten för er föräldrar att välja mellan tre föreställningar, vilken som passar er bäst. 
Föreställningarna ni kan välja på kommer att vara på följande tider; 
 

Föreställning 1             Föreställning 3  Föreställning 5 
Lördag 5 dec kl 16.00             Söndag 6 dec kl 14.00 Söndag 6 dec kl 18.00 

För att vi ska få tre så jämnstora grupper som möjligt rekommenderar vi tisdagsgruppen att välja 
föreställning 1, Yvonnes onsdagsgrupp att välja föreställning 3 och Helens onsdagsgrupp att välja 
mellan föreställning 3 och 5. Skulle detta dock inte passa er är ni välkomna att välja någon av de 
andra föreställningarna, det är ju av den anledningen vi faktiskt låter er välja! Information om vilka 
föreställningar skolans andra grupper dansar i finns på vår hemsida; www.helensdansskola.nu. 

Information om genrep och scenkläder mm kommer inom en snar framtid. 

BILJETTER till showerna är nu släppta och säljs på Stadsteatern, Turistbyrån 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! Vill du se mer än en föreställning? Då får du nästa biljett till halva priset! 

Biljetterna som säljs för halva priset måste köpas på Stadsteatern, Turistbyrån eller bokas på telefon 

0500-498099, och går alltså inte att köpa på internet. 

Terminens SISTA LEKTION blir tisdag 1 december respektive onsdag 2 december. Detta är en så 
kallad öppen lektion – då är nära och kära varmt välkomna in i salen för att kolla på! 

Anmälan inför VÅRTERMINEN öppnar på www.helensdansskola.nu måndagen den 7 dec kl 08.00. 
Tänk på att ingen blir automatiskt anmäld till nästkommande termin, utan att en nyanmälan krävs för 
samtliga elever. Hoppas att vi får dansa tillsammans även i vår! 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dansarens namn:_______________________________________                       Showkids 8-9 år 

Ringa in nedan! 

Min grupp:      Tisdagar 16.30 Onsdagar 17.30 Yvonne Onsdagar 17.30 Helen 

Jag vill dansa i:     Föreställning 1 Föreställning 3 Föreställning 5 

      Lör 5 dec kl 16.00 Sön 6 dec kl 14.00 Sön 6 dec kl 18.00 

Lämna in talongen i receptionen senast v.47 – tisdag 17 nov respektive onsdag 18 nov. Tack! 


