JULSHOW 2021
Information till Barndans 6 år, Showkids 7 år, Showkids 8-9 år
Hej alla dansföräldrar!
Äntligen får vi dansa på scenen! Helgen 3-5 december är det dags för Helens Dansskolas julshower. På
totalt fem föreställningar deltar elever från både Skövde och Lidköping. Julshowerna äger rum på Skövde
Stadsteater. Att delta i showerna är frivilligt och vi hoppas att många vill och kan vara med!
VAL AV FÖRESTÄLLNING & GENREP
Grupperna Barndans 6 år, Showkids 7 år och Showkids 8-9 år får välja att delta i en av de angivna
föreställningarna. Gruppen framträder med samma danser oavsett vilken föreställning ni väljer. De
föreställningar ni har att välja på med tillhörande genrepstid ser ni nedan. Ni anmäler ert val i receptionen
på dansskolan genom att prata med receptionisterna när ni är på plats eller maila till
skovde@helensdanskola.nu respektive lidkoping@helensdansskola.nu. Sista dag för anmälan till
showerna är fredag 26 november.
Ett genrep hålls på Skövde Stadsteaters scen samma dag som föreställningen. Utifrån vilken föreställning
ni väljer ser ni vilken genrepstid som gäller för er.
Barndans 6 år
Föreställning 2: Lördag 4 december kl 13.30 Genrep samma dag kl 12.55
Föreställning 5: Söndag 5 december kl 17.00 Genrep samma dag kl 16.25
Showkids 7 år
Föreställning 2: Lördag 4 december kl 17.00 Genrep samma dag kl 12.45
Föreställning 4: Söndag 5 december kl 13.30 Genrep samma dag kl 12.55
Showkids 8-9 år
Föreställning 3: Lördag 4 december kl 17.00 Genrep samma dag kl 16.20
Föreställning 4: Söndag 5 december kl 13.30 Genrep samma dag kl 12.45
SCENKLÄDER
Vi vill att respektive grupp har följande bas. Övriga scenkläder lånas av dansskolan.
Barndans 6 år: Ta med själv: Svarta tights/byxor (går bra med revärer el. lite mönster) och vitt linne eller tshirt. Övriga kläder lånas från dansskolan.
Showkids 7 år: Ta med själv: Svarta tights/byxor (går bra med revärer el. lite mönster) och färgglad linne
eller t-shirt. Övriga kläder lånas från dansskolan.
Showkids 8-9 år: Ta med själv: Svarta tights/byxor (går bra med revärer el. lite mönster) och svart linne
eller t-shirt. Övriga kläder lånas från dansskolan.
BILJETTER
Observera att det endast är förköpsbiljetter som gäller för de som vill komma och kolla på showen.
Biljetterna släpps 10 november och säljs på Skövde Stadsteater (0500-498099), Skövde Turistbyrå (0500446688) samt via en länk som finns på www.helensdansskola.nu.
Gå gärna in på baksidan av teatern (dörren in till logerna), koden är 2021. Kolla noga vilken tid som gäller
för dig och var på plats ombytt och scenklar minst 15 minuter innan utsatt tid för genrep.
Vi ses på julshowerna!

