Tanssikoulu Dance Actionsin syyslukukauden oppilasnäytökset järjestetään
Tampereella Sampolan juhlasalissa. Sampola on osoitteessa Sammonkatu 2,
33540 Tre.

Perjantaina 3.12. klo 17:30, 19:30
Lauantaina 4.12. klo 10:00, 12:00, 14:00
Suurin osa tanssikoulun yli viisivuotiaiden ryhmistä esiintyy joulunäytöksissä.
Näytökseen osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista. Koska mahdollinen
poissaolosi vaikuttaa koko ryhmän esitykseen, niin ilmoitathan opettajallesi ensi
tilassa, mikäli et pääse esiintymään! Tarkista lopullinen aikataulu ennen
esityspäivää osoitteesta danceactions.fi ja lue huolellisesti tämä näytösohje.
Päivän aikataulu on tiukka, joten on tärkeää että kaikki noudattavat annettuja
ohjeita. Näin saamme näytöksistä mukavan ja onnistuneen tapahtuman niin
tanssijoille kuin yleisöllekin.

1. Ohjeet esiintyjille:
• Suunnitellessasi näytökseen tuloa, muista varata aikatauluusi aikaa myös
parkkipaikan hakemiseen, jos tulet omalla autolla, ja salin etsimiseen, varsinkin
jos paikka ei ole entuudestaan tuttu. Huomaa, että parkkeeraustilanne on
erityisen hankala Tampereen lukuisien tie- ja ratikkatöiden vuoksi.
• Saapuessasi Sampolaan voit mennä suoraan pukuhuoneeseen tai vaihtaa
vaatteet aulassa tai vessassa. Katsomo ei ole pukuhuone! Esiintyjien
pukuhuoneet ovat toisen kerroksen luokkahuoneissa yleensä vasemmalla
käytävällä. Tarkista luokkien numerot infopisteestä tullessasi paikalle tai seuraa
Pukuhuoneet-kylttejä
• Laita mahdollisuuksien mukaan esiintymisvaatteet, hiukset ja meikit valmiiksi jo
kotona. Huomaa, että hiuslakan ym. suihkeiden suihkuttaminen Sampolan
luokkahuoneissa on kielletty.
• Aulassa on INFO, josta voit tarvittaessa kysyä neuvoja.
• Esiintyjien on oltava näyttämön takana 15 min. ennen omaa näytöstä opettajan
kanssa sovitussa paikassa. Tältä paikalta opettaja tai näyttämöapulainen hakee
ryhmän lavalle. Seuraa Näyttämölle-kylttejä.
• Muistutamme myös, että tanssijat ovat näytöksessä esiintymässä eikä esiintyjiä
päästetä saliin kesken näytöksen mm. paloturvallisuus-määräyksistä johtuen.
• Oppilasnäytös ei sisälly tanssikoulun kausimaksuun. Esiintyjille näytös ei maksa
mitään, mutta näytöstä katsomaan tulevien vanhempien, sisarusten,
isovanhempien ym. täytyy ostaa lippu. (Katso kohta 3. Ohjeet yleisölle)

2. Lisäohjeet alle 8-vuotiaiden lasten vanhemmille:
• 15 min ennen näytöksen alkua, tuokaa tanssija Sampolan toisen kerroksen
oikeanpuoleiselle käytävälle. Seuraa näyttämölle-kylttejä, portaat aulasta ylös
ja oikealle. Ryhmän oma opettaja on siellä vastassa ja vie sieltä lapset
vuorollaan näyttämölle. Käytättehän lapsen WC:ssä ennen tuontia.
• Ryhmät, joissa tanssii alle kouluikäisiä lapsia: Näiden ryhmien esiintyjät
päästetään esityksen jälkeen näyttämöltä suoraan katsomoon yhden oman
vanhemman syliin tai katsomon yläosan portaille istumaan. Istumapaikat ovat
ensisijaisesti maksaville katsojille, eivät esiintyjille. Pidättehän huolta, että
lapsenne ei istu näyttämön edessä olevilla portailla ja estä siten muiden
näkemistä näyttämölle.
• Muistuttaisimme, että muun ajan vastuu lapsesta on vanhemmilla.

3. Ohjeet yleisölle
• Lippuja myydään näytöspäivänä Sampolan aulassa. Aikuiset 12 €, lapset alle
7 v. ilmaiseksi ilman istumapaikkaa (vanhemman sylissä). Huom! Maksutavat
paikan päällä: käteinen ja kulttuurisetelit (Smartum). Varaathan tasarahan.
Seuraa Lipunmyynti/Liput -kylttejä.
• Jos lapsesi tanssii useammassa näytöksessä sinulla on mahdollisuus
lunastaa useamman näytöksen ranneke infopisteestä hintaan 20 €.
• Tanssikoulun ulkopuoliset toimijat Sampolassa: Yleisön ulkovaatteille on
narikka (yleensä Sampolan koulun oppilasyhdistyksen valvoma ja silloin
maksullinen). Aulassa on myös tanssiseura DanceLine ry:n talkoilla pitämä
kahvio, jonka tuoton he käyttävät seuran tanssiurheilijoiden tukemiseen.
• Yleisö päästetään sisälle vasta n. 10 min ennen näytöstä. Huomaattehan, että
näytöksen alettua sisään pääsee vain esitysten välissä.
• Näytökset kestävät noin yhden tunnin ja niissä ei ole väliaikaa. Kuvatessanne
näytöksessä pyydämme, että ette käytä salamaa.
• Aulassa on ruuhka näytöksen jälkeen, joten sovi esiintymässä olevan lapsesi
kanssa etukäteen, missä tapaatte näytöksen päätyttyä.

NÄYTÖSTALLENNE
Kaikki oppilasnäytökset kuvataan.
Tallenne on mahdollista tilata ja ostaa
palveluntarjoajan verkkokaupassa
osoitteessa tvideo.fi/kauppa
Lisäinfoa tulossa myöhemmin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi näytökseen!

Dance Actions
Mira, Kerttu, Sanna-Mari, Nea, Meeri, Shanti, Kia, Reetta, Marissa, Miina,
Russell, Elina, Hannu, Minna ja Markku

