Kevätnäytös 18.-21.5.2022

KEVÄTNÄYTÖKSEN YLEISOHJEET
Näytösajat 18.–21.5. Ke 18.5. klo 19.00, to 19.5.
klo 19.00, pe 20.5. klo 19.00, la 21.5. klo 13.00,
la 21.5. klo 18.00. Paikka Monitoimitalo Monikko,
Kuntotie 7, 01800 Klaukkala.
Käynti harjoituksiin ja esiintyjillä myös esityksiin
talon päädystä A-ovesta (urheilukentän
puoleinen sisäänkäynti). Ulko-ovi aukeaa
painikkeella. Ovikoodi tanssikäytävälle 1608#.
Kenraaliharjoitukset ja läpimenot: Osa
harjoituksista on tiistaina 17.5., osa pidetään
näytöspäivinä ennen esityksiä.
Kenraaliharjoitusaikataulu ja esiintymisvuorot
ovat nähtävissä netissä. Harjoitusaikataulu on
tiivis, eikä siitä voi myöhästyä. Olethan paikalla
viimeistään puoli tuntia ennen oman
harjoituksesi alkua! Kenraaleissa tarkistetaan
valot, ääni, paikat näyttämöllä ja esityksen
sujuvuus. Oppilaat voivat seurata
kenraaliharjoituksia katsomossa.
Pukuhuoneet ja esiintymisasut: Tarkemmat
ohjeet varusteista, hiuksista jne. tulevat omilta
opettajilta.
Esiintyjien sisäänkäynnin luona on info-pöytä,
josta saa opastuksen pukuhuoneisiin ja josta
löytyvät mm. ensiaputarvikkeet. Tanssiopistolle
kuuluvia esiintymisasuja tai niiden osia ei saa
viedä kotiin, eikä esiintymisasuissa saa syödä
eväitä. Ethän myöskään syö eväitä Monikon
katsomossa tai tanssisaleissa. Huom!
Joukossamme on vakavasti sitrus-, hajuste- ja
pähkinäallergisia, joten sitrushedelmiä tai
irtopähkinöitä ei saa ottaa evääksi Monikkoon ja
ainoastaan hajusteettoman hiuslakan käyttö on
sallittua! Ethän suihkuta hiuslakkaa tanssisalissa!
Meikkaaminen pitää myös hoitaa pukuhuoneissa,
ei tanssisaleissa! Opiston asut jätetään esitysten
jälkeen siististi pukuhuoneisiin ohjeiden mukaan.
Pukuhuone- ja wc-tiloissa tulee noudattaa
siisteyttä ja välttää kaikkea roskaamista.
Esityksen taltiointi ja valokuvaus: Harjoituksissa
ja esityksissä salamavalon käyttö on kiellettyä.
Oman lapsensa kenraaliharjoituksen voi
halutessaan taltioida, mutta esityksen taltiointi

on kiellettyä. Jokainen näytös tallennetaan
opiston toimesta ja näytösten jälkeen
tallennelinkki on ostettavissa verkkokaupasta.
Lähetämme sähköpostia, kun linkit ovat
myynnissä. Tallenteen voivat hankkia vain
esityksessä esiintyneiden oppilaiden perheet.
Näytösliput: Lippuja myy lippu.fi. Huom!
Ostattehan lippunne hyvissä ajoin,
kevätnäytökset ovat usein loppuunmyytyjä.
Katsojien käynti Monikkoon ainoastaan
pääovesta (ei oppilaiden tilojen kautta)! Monikon
pääovet aukeavat tuntia ennen näytöstä, lippuja
voi myös ostaa silloin lipunmyynnistä mikäli niitä
on jäljellä. Pääsyliput tarkistetaan Monikkosalin
ovella. Pyrimme avaamaan oven saliin n. 20 min.
ennen näytöksen alkua.
Monikon aulassa toimii kahvila Monikon
Mustikka sekä EK-ryhmien järjestämä
ruusumyynti (MobilePay-mahdollisuus, myös
käteinen käy). Monikossa on omatoiminen
vaatesäilytys. Saliin ei saa viedä takkeja eikä isoja
laukkuja/reppuja.
Opettajien yhteystiedot:
etunimi.sukunimi@nto.fi. Ilmoitattehan
opettajalle, mikäli oppilas joutuu jäämään pois
esityksestä tai harjoituksista!
Toimisto 09-8799284 ma 12–17, ti-to 12–15
tanssiopisto@nto.fi
Tsemppiä harjoituksiin ja esityksiin kaikille!

