
Esitystiedote Karkkila Urban 2 ja Urban 3

Hei!
Syksy on jo pitkällä ja esitykset lähestyvät kovaa vauhtia! Tunneilla harjoitellaan nyt 
esitysnumeroita hurjalla tahdilla.Tässä tiedotteessa on tietoa esityksistä ja 
kenraaliharjoituksista ryhmäkohtaisesti. Lue myös yleistiedote huolella.

Esitykset ovat 23.11. klo 13 ja 15 Vihdin kirkonkylällä uudessa liikuntahallissa. 
Ryhmä esiintyy molemmissa näytöksissä. Esiintymispäivänä oppilaiden tulee olla 
vähintään puolituntia ennen esityksen alkua takatilassa. Esiintymispäivä on pitkä, 
joten varatkaa terveellistä evästä reilusti mukaan. Esityksien välissä oppilaat eivät ole 
opettajien vastuulla. 

Kenraaliharjoitukset ovat avoimet ja niitä voi tulla seuraamaan vaikka koko päiväksi. 
Kenraaliharjoitukset pidetään 22.11. klo 16-20:30. Saavu kenraaliharjoituksiin 
viimeistään 15 minuuttia ennen omaa aikaasi. Laita itsesi kenraaliharjoituksiin kuin 
esiintymiseen; kengät, vaatteet ja hiukset, jotta saat mahdollisimman esitysmäisen 
kokemuksen. Kenraaliharjoitus on myös edellytys esiintymiselle. Meidän 
kenraaliharjoitusaikamme on 22.11. klo 18:45-19:00

Muistathan että meillä on 15.11. klo 17-18 tärkeä ryhmien 
yhteisharjoitus. 

Viimeinen tunti on urban 2 ryhmällä jo 25.11. esityksen ja yhteisharjoituksen takia.
Viimeinen tunti urban 3 ryhmällä 5.12.

Kerro opettajalle, jos et pääse esitykseen!

Puvustusohjeet seuraavalla sivulla.

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä!

Tanssiterveisin
Ninni 
ninni@vinha.net
0400 240 002 

mailto:ninni@vinha.net


Puvustusohjeet:

Urban 2 – Jää
- Tanssiopistolta vaalean siniset paidat
- Oppilaan omat tummat, mielellään mustat housut, joissa ei isoja logoja
- Tanssikengät tai sukat
- Hiukset: 

- kaksi ranskalaistalettiä
- lyhyet oman maun mukaan, voi inspiroitua jäästä

- Maskeeraus:
- tanssiopiston kasvomaaleilla valkoiset huulet ja vasempaan silmäkulmaan ja 
poskiluulle valkoista

- ei isoja koruja

Urban 3 – Tuli 
- Oppilaan oma punainen tai oranssi paita, mielellään t-paita, ilman isoja logoja (huomaa 
että voi kääntää myös väärinpäin, ei näy lavalta)
- Oppilaan omat tummat, mielellään mustat housut, joissa ei isoja logoja
- Tanssikengät tai sukat
- Hiukset: 

- yksi korkea ponnari, voi kihartaa tai tupeerata
- lyhyet oman maun mukaan, voi inspiroitua tulesta

- Maskeeraus:
- tanssiopiston kasvomaaleilla vasempaan silmäkulmaan ja poskiluulle punaista, 
huulet saa punata 

- ei isoja koruja


