DANSAVSLUTNING 2017
4-5 december Carlforsska scenen
DANSENS 5 ELEMENT
har 2 olika föreställningar!
För biljettköp till rätt föreställningsdag
se föreställningsschema!
Föreställningar
Alla elever får information av sin lärare om när sista kursdag är, avslutningsinfo och kläder.
Föreställningsschema finns uppsatt på Dansverkstans anslagstavla och på hemsidan www.dansverkstan.com
Det är 2 olika föreställningar, måndag och tisdag kväll, kl: 18.00.
Alla danselever som är upp till 7 år får efter avslutat dansnummer gå ut till sina föräldrarna i publiken och
se resten av showen tillsammans, dessa föräldrar bör sitta längst fram.
En förälder till Du & jag elever följer med backstage via sceningång och är närvarande för att ev. hjälpa till på scen.
Efter deras framträdande finns reserverade platser (för 1 förälder) på första rad i salongen.

Insläpp
Deltagande danselev ska vara på plats 30 minuter innan föreställningen vid sceningången ( till vänster om entrén) ombytt och
klar. Publikinsläpp är 15 minuter före föreställningen.

Biljetter
Biljetter till avslutningen säljs på Dansverkstan i Västerås och
på föreställningskvällarna på Carlforsska i entrén.
Pris: vuxna 120:-, barn 100:Kombibiljett för 2 föreställningar 100:-/person.
På carlforsska endas kontant eller Swish
Det finns ingen garanti på att biljetter finns kvar på avslutningsdagen så vi rekommenderar förköp.

Foajén/Entrén i Carlforsska
Öppen mellan kl.17.00 – 20.00 med café och biljettförsäljning, samt.
Försäljning av fotografier av Express bild.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sista kursvecka är v.48 med sista kursdag söndag 3/12.

Fotografering v. 47
Fotografering i avslutningskläder sker för alla dansklasser på deras ordinarie kurstid.

Genrep på Dansverkstan
Vi har inget genrep
Men vi har 2 tider för egen träning om några elever känner att de behöver träna lite till (utan lärare)
Lördag den 2 dec kl 11-13
Söndag den 3 dec kl 15.30-17.30

Kom ihåg!
Föreställningsdagar Carlforsska måndag 4/12 och tisdag 5/12
Jag ska vara med i föreställning/föreställningar

1. Måndag 4/12 kl.18.00

2.

Tisdag 5/12 kl. 18.00

Mitt kläd/dans tema för avslutningen är:

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

Välkomna önskar
Dansverkstan och all personal

