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1. INFORMATION OM FÖRESTÄLLNINGARNA
Äntligen är det dags för elevföreställning på Stora Teatern! Hela två år har gått sedan våra elever fick möjligheten att
stå på denna fina scen tillsammans och göra det dem älskar mest! Nu har ni chansen att få se hur fantastiska era
barn, vänner och kollegor är och hur mycket de lärt sig under våren! Nu släpper vi biljetterna! =)

BRA ATT VETA:
Det kommer att vara fyra föreställningar den 15 maj,  kl 12.00, 14.30, 17.00 och 19.30.

Kolla på bilden “Showlista” för att se vilken av tiderna din kurs uppträder på.

Vissa kurser uppträder dock flera föreställningar vilket man ser genom att en kurs har en stjärna+siffra (*) Siffran
anger hur många gånger en kurs uppträder och man får då se efter vilka av föreställningarna den är med på.

BILJETTER:
Köps via Stora Teaterns hemsida. Släpps till försäljning den 25 april kl 12.00.

OBS! Var nog med att kolla vad din/ditt barns kurs/kurser heter (stil, nivå, lärare, dag) så att du köper biljetter till rätt
föreställning. Denna info finner du på bilden “Showlista”.

GENREP LÖRDAG 14 MAJ PÅ STORA TEATERN
Genrepet är uppdelat i tre block och du ser vilken tid respektive lärare kör på bilden för “Genrep” (se nedan)

Dansar du för flera lärare som har olika reptider stannar du isåfall kvar på teatern. Om du endast har en kurs du ber
vi dig lämna teatern då det kommer vara mycket folk på plats.

OBS! Samling på baksidan av Stora Teatern.

VIKTIGT! Alla elever måste vara med på genrepet den 14 maj för att få uppträda den 15 maj.
SHOWDAG SÖNDAG 15 Maj
Samling en halvtimme innan varje föreställning börjar.
Ha showkläder på om du endast har en kurs som uppträder så att vi minimerar antal tillhörigheter backstage.
OBS! Samling på baksidan av Stora Teatern.

SHOWKLÄDER
Har din lärare sagt på klass att ha på dig showkläder på genrep så ha gärna på dig dessa med en gång du kommer.
Försök att ha så lite kläder/saker med dig som möjligt på både genrep och showdag då det är mycket folk backstage.

ÖVRIGT
Om du som elev vill kolla på någon av showerna den 15 maj (som du inte är med i ) måste du köpa biljett. Alla elever
som uppträder håller sig alltid backstage under showen man uppträder på. Genrepet är det tillfälle som ges där du
som elev har möjlighet att kolla på när andra kurser kör.



2. EXTRAINFORMATION FÖR BARNKURS 10-13 ÅR

GENREP LÖRDAG 14 MAJ
Genrep den 14 maj på Stora Teatern är ett MÅSTE att alla barn är med på annars kan eleven inte vara med.
Genrepstider för samtliga barnkurser är 11.30.
En förälder får lov att komma med in och sätta sig med genrep pågår.
OBS! Samling kl 11.15 på baksidan av Stora Teatern.

SHOWDAG SÖNDAG 15 Maj
Alla barnkurser 10-13 år uppträder på showtid kl 12.00 den 15 maj.
OBS! Samling 11.30 på baksidan av Stora Teatern.

UPPHÄMTNING 15 maj.
Du som förälder hämtar upp ditt barn när hela föreställningen är slut ca 13.20 Alla barn håller sig backstage under
hela föreställningen.

KLÄDER
Information om vilka showkläder får ni av respektive lärare. Dessa kläder kan ditt barn ha på sig med en gång när
hen kommer både på genrep samt på showdagen. Detta för att minska antal tillhörigheter backstage då det kommer
vara mycket folk på plats. Har ditt barn flera uppträdanden och behöve byta om ska dessa tas med i en väska eller
påse.

På genrepet får endast 1 förälder följa med in I salongen för att kolla på genrepet. Vill man inte följa med in som
förälder, kom isåfall överens med ditt barn om när hen ska bli upphämtad. Antingen kan det ske med en gång efter att
ditt barn har gjort sitt genrep, alternativt att hen sitter kvar under hela genrepet för att kolla på dem andra eleverna
som repar. Meddela respektive lärare om ditt barn går iväg med en gång efter avslutat rep.

Nu kör vi! =)

3. SCHEMALÄNKAR

GENREP 14 MAJ 2022
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MfJPWTMW6bGkzgtgjzDZXdAld7-yMmUOB9l7EYHLVCY/edit?usp=sharing

ELEVSHOWER 15 MAJ 2022
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16dvYsKnIA3tdZ9rANYM7IjFv6jO1_8S5W80RBXUtNFg/edit?usp=sharing

4. BILJETTLÄNK
https://tix.se/sv/storat/buyingflow/tickets/8362/
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