INFO TIL ALLE PARTIER OM ”ØYEBLIKK”.
NBNB! Vi nærmer oss forestilling med stormskritt, så nå er
det viktig at alle kommer på timene!!
Under finner dere generell informasjon om forestillingen ”ØYEBLIKK”. Denne
informasjonen gjelder alle partier på Kick.
Om kort tid vil hvert parti som skal delta, få spesiell informasjon som angår deres
bidrag på scenen hva gjelder evt. ekstraøvelser, prøvetider uka før forestilling,
kostyme, sminke, frammøte i Festiviteten og evt. annen info som gjelder partiet.
Det er derfor viktig for oss at den mailadressen dere har oppført i påmeldingen er
aktiv. Dersom dere ønsker å endre mailadressen, må dere sende info om dette til
post@kickdansestudio.no.

Hvem er med på forestillingen:
Alle deltar unntatt følgende 2 partier:
● klassisk voksne åpent nivå onsdag kl. 18:30
● dans damer 30+ onsdag kl. 19:30

Alle de andre partiene er med på alle de tre forestillingene som per
nå ligger ute til salg i Festiviteten. Dersom det blir behov for en ekstra

forestilling onsdag 12. desember kl. 19:30, skal ikke danselek være med på denne,
det blir for sent for de små. De andre partiene for de aller yngste danser alle i 1 akt.
Dersom det blir en ekstra forestilling onsdag 12. desember, trenger ikke elevene fra
1. til 3. klasse å vente til applausen; de kan gå hjem etter at de har danset og levert
evt. lånte kostymer tilbake til Kick. Dersom noen av førsteklassingene ikke klarer å
delta fram mot kl. 20:00 kvelden, må de foresatte gi beskjed til pedagogen så skal vi
klare å ordne det slik at koreografien går sin gang selv om ikke alle er med.

Pass av barn bak scenen:
Det er fullt bak scenen når Kick har forestilling. Vi låner Blåsalen til de yngste barna.
Resten av barnepartiene oppholder seg i bomberommet. Ungdom og voksne som
ofte danser i flere nummer, får tildelt egne rom bak scenen.
Vi trenger foreldre som kan være vakt bak scenen og passe på at alle har det
bra og kommer på scenen til riktig tid. Foreldrevaktene må være til stede helt
fram til alle foresatte har hentet barna.
Foresatte til barn på partier som trenger voksne til å passe på, får mail med link til et
googledokument hvor man kan melde seg på som vakt. Informasjon til vaktene finner
dere i denne mailen; den kommer i begynnelsen av desember eller når prøveplanene
er ferdige.

Kostymer:
Hvert parti vil få egen mail om hvilke kostymer de skal ha, denne kommer i november
sammen med oversikt over prøvetider m.m.

Prøver for uka før forestillingen, disse prøvene er i Djervhallen:
Uka før forestillingen, mandag 3. til torsdag 6. desember, har vi gjennomgang av
forestillingen i dansesalen i 1. etasje i Djervhallen. Eksakte tider per parti blir
tilsendt på mail når vi nærmer oss, men vi pleier å starte rundt kl 16:30. Vi gjør det på
følgende måte:
● Mandag 3. desember: gjennomgang av 1. akt. Da har vi en gjennomgang av
koreografien i tillegg til at vi øver på inn- og utgang. Hvert parti får 10 minutter.
De som danser på ett parti, er altså ferdige etter én gjennomgang. Dette gjør
vi for at alle skal erfare hvordan de kommer seg inn på scenen, hvordan det er
å danse foran andre og hvordan de skal komme seg av scenen.
● Tirsdag 4. desember: gjennomgang av 2 etter samme mønster som 1. akt.
● Onsdag 5. desember: da har vi gjennomgang av 1. akt uten stopp. Vi har to
gjennomganger, danselek og klassisk / jazz 1.-3 klasse trenger bare være
med på den første.
● Torsdag 6. desember har vi gjennomgang av 2. akt etter sammen mønster
som første akt onsdag 8. desember.

Prøver og forestillinger i Festiviteten:

● Søndag 9. desember flytter vi inn i FESTIVITETEN. Oversikt over når de
forskjellige partiene skal møte denne dagen til plassering og gjennomgang på
scenen, får dere på egen mail. Da får dere samtidig oversikt over rekkefølgen
på forestillingen.
● Premieredagen mandag 10. desember starter vi kl. 15:30 med en
applausprøve. Dette tar ca. en halv time. Deretter gjør vi klar til generalprøve
kl. 16:30. PREMIEREN er kl. 19:00.
● Tirsdag 11. desember har vi forestilling kl. 19:00.
● Onsdag 12. desember starter forestillingen kl. 17:00. Det er fordi vi da har
anledning til å sette opp en ekstra forestilling kl. 19:30 om salget går bra.
● Info om frammøte for de forskjellige partiene vil dere få sammen med de
detaljerte prøveplanene, men i utgangspunktet møter alle ungdom voksne
som danser i mer enn ett nummer to timer før forestilling. De yngste og de
som bare danser i ett nummer, kommer én time før forestilling.

Juleforestillingene våre er hvert år en minnerik opplevelse for både
store og små. Vi gleder oss til å se dere alle sammen skinne på
scenen i ØYEBLIKK!

