Välkommen till vår dans-show! Ta med familj och vänner för att se vad våra duktiga
elever har lärt sig under kursens gång. Kaffe och fika finns till försäljning både innan och
efter showen.
När: Söndagen den 22/4 kl 15.00 (Insläpp från kl 14.45)
Var: Huskvarna Folkets Park
Hur: Barnen kommer ombytta och klara. Här nedan kan ni se vad de ska ha på sig och
vilken tid det är genrep. (försök att vara i tid till genrepet eftersom det är lite ont om tid)
4-5 år måndagar 16.45 Linas grupp
Troll tema. Exempelvis grå tröja och byxor. Trollöron och svans om man vill. Genrep kl 14.30.
4-5 år söndagar 15.30 Matildas grupp
Smurf tema. Blå kläder, vit mössa och solglasögon. Genrep kl 14.35.
6-8 år onsdagar 17.15 Linns grupp
Tema neon. Svarta byxor. Valfri färg på tröjan (gärna mycket starka färger/neonfärger). Valfria skor.
Genrep 14.20
6-8 år söndagar 14.30 Matildas grupp
Svarta byxor. Grupp 1 (Ella, Edith, Elsa, Vilma, Leia, Svea) röd tröja. Grupp 2 (Lowa, Axel, Line, Molly,
Ingrid, Alva, Arvid) vit tröja. Genrep kl 14.10.
8-11 år BLISS STREET onsdagar 16.30 Linns grupp
Tema strand. Kläder som passar temat exempelvis kjol/kortbyxor, linne, klänning, keps/hatt, solglasögon.
Valfria skor. Genrep kl 14.00.
8-11 år BLISS DISCO söndagar 10.15 Linns grupp
Tema hippies. Kläder som passar temat exempelvis mycket färger/mönster. Blommor i håret. Vatfria skor.
Genrep kl 13.50.
11-14 år BLISS STREET söndagar 11.00 Linns grupp
Tema 1 Rymdvarelser. Tighta heltäckande kläder (blanda fritt grönt, svart, grått). Svarta strumpor.
Flätat hår på valfritt sätt.
Tema 2 Åska. Samma kläder som rymd under en regnjacka. Paraply och skor. Genrep kl 13.30.

Inträde: För att kunna ordna en så bra show som möjligt är inträdet 40 kr/vuxen. Barn
och ungdomar under 18 år är gratis. Biljetterna säljs i receptionen på Berga. Överblivna
biljetter säljs på plats innan showen.
Funkykidz och Bliss prylar finns till försäljning.
Anmälan till nästa termin kan göras direkt på showen.

VARMT VÄLKOMNA!!
Anna, Linn, Matilda, Lina, Cornelia, Tindra, Ronja och Wilma

