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 16 december 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 Tindra och Wilmas grupp
Mörk underdel och partytröja tex färgglad eller glittrig. Genrep kl 14.30.
4-5 år söndagar 15.30 Cornelia och Ronjas grupp
Monster tema. Mörka eller gröna kläder. Egen tolkning av monster. Genrep kl 14.35.
6-8 år onsdagar 17.15 Linns grupp
Svarta byxor. Blå eller vit tröja. Skor. Genrep 14.20
6-8 år söndagar 14.30 Matildas grupp
Svarta byxor. Neonfärgad tröja. Mörk luvtröja med dragkedja. Genrep kl 14.10.
8-11 år BLISS STREET onsdagar 16.30 Linns grupp
Tema spioner. Mörka färger – långarmat och långbyxor svart/blå/grå/lila. Inget hår i ansiktet. Valfria skor.
Genrep kl 14.00.
8-11 år BLISS DISCO söndagar 10.15 Linns grupp
Klänning/kjol, svart långärmad tröja. Glitter. Skor. Inget hår i ansiktet. Genrep kl 13.50.
11-14 år BLISS STREET söndagar 11.00 Linns grupp
Dans 1 Tema semester. Ljusa färger. Glittrigt/färgglatt smink. Keps. Inget hår i ansiktet. Skor.
Dans 2 Tema monster. Klä ut dig till ditt läskigaste monster. Genrep kl 13.35.
DANS AVANCERAD söndagar 12.00 Linns grupp
Dans 1 Tema porslindocka. Donut i håret. Vitt smink, röda kinder, markerade ögon. Byxor och tröja i vitt och
rosa. Barfota. Dans 2 Sax. Hög tofs. Kjol röd/svart. T-shirt/linne röd/svart. Svarta strumpor. Genrep kl 13.20

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, Cornelia, Tindra, Ronja och Wilma

