A R T I S T I Q U E DA N C E & P E R F O R M

30 januari 2019
Varmt välkomna till oss!

Hos oss är den personliga kontakten med dig som elev eller förälder alltid av
stor betydelse för oss.
Hjälp oss genom att hjälpa varandra och ta hand om vår fina dansstudio, fråga när ni har funderingar.
Tala alltid direkt med din lärare i första hand.
I annat fall ring oss gärna dagtid mån-fre 12-16.
Vi önskar välkomna våren på ett speciellt sätt i år och för en ännu tightare gemenskap mellan alla elever på skolan, skall vi
försöka ha en klädkod varje vecka.
En färg, som kan disponeras på vilket sätt ni vill, en rosett, T-shirt , tights, strumpor eller shorts.
Kläderna bör dock vara mjuka, oömma och någorlunda tighta för att vi på bästa sätt skall kunna se hur du jobbar med din
kropp och hjälpa dig.
Detta skall absolut inte vara en press, bara ett sätt att hitta gemenskap. Glömmer ni, gör det absolut ingenting.
För övrigt kan du använda vilka danskläder du helst trivs i, dansa barfota eller med mjuk danssko.
För dig som vill ha rejäla skor, är det bra att ha med en inomhussko avsedd för träning. Håll gärna håret uppsatt i tofs eller
knut.
(Går du tex i balett eller High heels vill vi att du har en dialog med din dansfröken innan du köper dyra dansskor.)

För att göra terminen extra tydlig denna vår, gör vi här ett veckoschema som kan vara
bra att skriva ut:
Vecka 4: Kursstart
Vecka 5:
Vecka 6: GRÖNT
Vecka 7: STÄNGT SPORTLOV.
! OBS ! Alla som dansar med My har klass som vanligt under vecka 7
Vecka 8: SVART
Vecka 9: VITT
Vecka 10: ORANGE
Vecka 11: LILA (Mys klasser lediga. Kom gärna på någon annan klass om du tex är
bortrest på sportlovet. My talar mer med er!)
Vecka 12: BLÅTT
”Titta på vecka”
Nyfikna kompisar eller föräldrar kan titta en stund på hur en danslektion går till.
Vecka 13: RÖTT
Vecka 14: GRÖNT
Vecka 15: GULT
Vecka 16: PÅSKLOV STÄNGT
Vecka 17: ROSA/ RÖTT *Obs! Måndag stängt. Röd dag.
*Sg1 sön+ balett 4-5 år samt akrobatik gruppen har uppvisning i danssalen.
*SISTA ORDINARIE VECKA PÅ VÅR TERMINEN
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Vecka 18: - Måndagsklasser tränar som vanligt
- Tisdag enbart Mys klasser som vanligt
- Onsdag stängt
- Repetition torsdag 2/5 i gympahallen på St jörgens väg.
- ELEVPRODUKTION LÖRDAG 4/5 på STORA TEATERN i Göteborg.
Våra yngre elever har uppvisning i danssalen för föräldrar sista veckan på terminen.
Efterhand är det även dags för dessa stjärnor att ta plats på storans scen. Men först vill vi göra dem trygga och mogna att
klara av en sådan stor utmaning. (Gäller sg1 söndag, balett mini 4-5 år och akrobatik)
Men däremot räknar vi med att ALLA andra grupper deltar på vårens uppsättning 4/5.
Eftersom detta är en produktion som skapas i samarbete med andra elever och grupper är det viktigt att vi får reda på om
någon absolut, mot förmodan, inte skulle vilja delta. (Det är absolut ok, bara vi får veta i god tid) Detta är en professionell
tillställning och vi kommer jobba med att tolka ett tema samt hur man samarbetar med andra människor i flera grupper.
Målet är att varje grupp medverkar vid ett kortare tillfälle på scen. Dansar man i flera grupper deltar man så klart i alla
grupper. Det är en ära för oss att få stå på denna scen och att vi inges förtroendet att ge göteborgarna en grym show.
Hoppas så många som möjligt kommer och stöttar oss och elever denna dag. Ni är våra bästa sponsorer. Tack!
Viktigt! Titta alltid på vår anslagstavla för att inte missa någon information. En del Mail har förmåga att försvinna vid
massutskick eller hamnar i skräpposten. Kom även ihåg: Vi är till för att hjälpa och skapa glädje och det gör vi bäst när
dialogen mellan lärare och elev/målsman är glasklar och på topp✔ Om du missar någon lektion kan du alltid ta igen den
på annan klass. Titta på schemat och ge oss ett sms så hjälper vi dig att boka.
Mvh Pernilla, Ebba, My, Linn, Lina, Marina, Annika, Amanda, Cattis, Caroline och Jenny.
”Psst, glöm inte följa oss på sociala medier för att få snabb uppdatering" Facebook: ARTISTIQUE DANCE &
PERFORM Instagram: artistique_goteborg”

PS. Parkering: följ skyltning tills vidare. Vi jobbar med p bolaget om en lösning hur ni kan få gratis
parkering. Än så länge är det fritt 1 h innan kl 19:00 på vardagar på parkeringen utanför dansstudion.
Portkod: 1993 Koden står även i adressraden på din bekräftelse faktura. Kom ihåg den, men dela inte ut
den. Telefon tid mellan 12-16 vardagar. Övrig tid undervisar vi och kan tyvärr inte ta emot samtal tack:)

