KEVÄTNÄYTÖSINFO
Tanssikoulu KMDancen kevätnäytökset Tervetuloa kesä! järjestetään torstaina 24.5.
Kannusalissa (Kannusillankatu 4, Espoon keskus). Näytöksiä on kaksi, klo 18.00 (kesto n. 55 min)
ja klo 19.30 (kesto n. 75 min).
Tarkistathan huolellisesti, kummassa näytöksessä ryhmäsi / lapsesi ryhmä esiintyy ennen lippujen
ostamista. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä toimistoon (toimisto@kmdance.fi). Huomioithan
myös, että osa kisaryhmistä esiintyy molemmissa näytöksissä. Liput ovat myynnissä Tanssikoulu
KMDancen verkkokaupassa hintaan 9,5€/peruslippu ja 7€/alennuslippu. Sylilapset ilmaiseksi.
NÄYTÖS I klo 18.00-18.55 (55 min)
ESIINTYVÄT RYHMÄT, DUOT JA SOOLOT
Hip Hop yli 10-v.
(Mia, pe ryhmä)
Lastentanssi
(Henna, ti ryhmät)
Hip Hop 7-9-v.
(Henna, ti ryhmät)
Show 8-12-v.
(Kati, ti ryhmä)
Reggaeton 10-15-v. (Kati, ke ryhmä)
Illusion
Elenia
KMDance Kids SM-ryhmä
Las Piñas
Elite
Mini Juniors
Lulu soolo
Alisa ja Salli duo
Rilla ja Meeri duo
Elea ja Nelli duo
Anni ja Lilli PA-duo
Meeri ja Iida PA-duo
Tia ja Viola PA-duo
Ella ja Tytti PA-duo
NÄYTÖS II klo 19.30-20.45 (75 min)
ESIINTYVÄT RYHMÄT, DUOT JA SOOLOT
Show Jazz aikuiset
Show Salsa
Commercial
Show 12-15-v.
Show +15-v.
Contemporary aikuiset
Contemporary teinit
Mini Juniors
Elite
Reggaeton Juniors
Las Piñas
Reggaetoneras
Mystic
Dynasty
Reggaeton Mangos
Las Dulces
Iida soolo

(Kati, ke ryhmä)
(Kati, to ryhmä)
(Mia, pe ryhmä)
(Kati, ma ryhmä)
(Mia, pe ryhmä)
(Henna, ti ryhmä)
(Henna, ti ryhmä)

Alexia soolo
Lilli soolo
Venla soolo
Meeri ja Iida latino-duo
Ella ja Tytti latino-duo
Tia ja Viola latino-duo
Emmi ja Nina latino-duo
OHJEET ESITYSPAIKALLE TULTAESSA:
- paikalle pukuhuoneisiin tullaan 15 min ennen oman ryhmän lavaharjoituksen alkua
- sekä pukuhuoneet, esiintymissali että yleisölle tarkoitetut naulakot ovat alakerrassa
- 5 min ennen lavatreenin alkua ryhmä kokoontuu lavan taakse rappusille odottamaan omaa
vuoroa
- oman lavatreenin jälkeen esiintyjät voivat seurata muiden ryhmien treeniä katsomossa
- Huom! Osalla ryhmistä lavaharjoitus on ennen ensimmäistä näytöstä, vaikka esiintyvät vasta
toisessa näytöksessä, tässä tapauksessa paikalle tullaan uudelleen viimeistään klo 19.00
- kannattaa ottaa myös evästä mukaan
- karkit, sipsit, limut yms. eivät kuulu tanssijan esiintymispäivän eväisiin :)
Huomioittehan, että harjoitukset ovat tanssijoita lukuun ottamatta muulta yleisöltä suljettu,
vanhemmat pääsevät katsomoon 10 min ennen näytöksen alkua.
Huom! Ne ryhmät, jotka ovat kevään aikana kisanneet, eivät tee lavaharjoitusta (Eleniaa lukuun
ottamatta). Sama koskee myös sooloja ja duoja. Nämä esiintyjät tulevat paikalle 60 min ennen
oman näytöksen alkua. Meikit ja hiukset kannattaa laittaa valmiiksi jo kotona.
Ilmoitathan hyvissä ajoin, mikäli lapsesi ei osallistu esitykseen!
LAVATREENIAIKATAULU:
klo 16.00-16.10 Show 12-15-v.
klo 16.10-16.20 Commercial
klo 16.20-16.30 Reggaeton 10-15-v.
klo 16.30-16.40 Show Salsa
klo 16.40-16.50 Elenia
klo 16.50-17.00 Show 8-12-v.
klo 17.00-17.10 Show +15-v.
klo 17.10-17.20 Hip Hop 7-9-v.
klo 17.20-17.30 Hip Hop yli 10-v.
klo 17.30-17.40 Loppukumarrukset (KAIKKI ENSIMMÄISEN NÄYTÖKSEN ESIINTYJÄT)
klo 17.40-17.45 Lastentanssi
klo 17.50 Yleisö sisään
Klo 18.00-18.55 I Näytös
LAVATREENIAIKATAULU:
klo 19.05 Show Jazz aikuiset
klo 19.10 Contemporary teinit
klo 19.15 Contemporary aikuiset
klo 19.20 yleisö sisään
klo 19.30-20.45 II Näytös

