Info brev 2:
Först lite info till er som dansar med My:
Ni är lediga vecka 11 (detta pga att my skall ha semester och dessa lektioner hölls vecka 7)
Vecka 12 utgår tisdagens klasser samt onsdagens klasser med My. Ni dansar istället dessa
klasser som vanligt under vecka 18 istället! Om någon känner att de vill dansa något annat under
denna tid så är det bara att kontakta My eller Pernilla så fixar vi det till er! Tex lite yoga klasser
eller varför inte passa på att dansa balett.
Påsklovet är i år innan själva påskhelgen. Detta innebär att ni som dansar på måndagar får 2
måndagar i rad utan dans. Er sista lektion inträﬀar då alltså måndag vecka 18 istället.
MUSIKALTEATER: kursstart måndag vecka 10. Ni har enbart ledigt annan dag påsk för att hinna
få alla lektionstillfällen innan föreställningen på storan 4/5. (Sista gång vecka 18)
Workshops: Lördag 23/3 kommer vi ha en hiphop workshop med gästläraren Julian NAMROUD.
Fredag 29/3 kommer vi ha en after work yoga för ditt ansikte. Ta med väninnorna och skratta ihop
och i samband med ett gympa pass för ansiktets fina linjer.
Anmälan hittar du här www.artistique.se/anmalan/
Angående kommande föreställning på stora teatern
Ett årligt samarbete och en fantastisk ära för alla Artistiques elever är att få möjligheten att
medverka i en dansproduktion Artistique presenterar på stora teaterns scen.
Detta är ett professionellt evenemang där vi ger eleverna möjlighet att utvecklas både på scen,
bakom kulissen och framförallt inför en magnifik publik.
Detta innebär att varje elev är viktig för vårt gemensamma arbete. Observera att detta inte bara är
en uppvisning utan en föreställning. Det är viktigt att uppmuntra eleverna att faktiskt våga utföra,
tolka och presentera den föreställning vi vill förmedla. Ett budskap genom dans kan göra skillnad
både för den som deltar och tittar på. Vi hoppas därför att alla elever medverkar och att så många
som möjligt tar tillfället i akt och köpa biljetter till detta evenemang, lördagen den 4:e maj.
Detta är en teater där vilken Göteborgs publik som helst kan komma att besöka.
Som förälder vill vi informera om att varje grupp deltar vid ETT kortare tillfälle på scen och dansar
du i flera grupper deltar du givetvis i alla dina gruppers koreografier.
Vi skickar ett Mail när det är dags att köpa biljetter på stora teaterns hemsida eller i biljett luckan i
stan.
Det är viktigt att du informerar din lärare redan nu om du inte kan delta på detta evenemang.
Men vi räknar med allas deltagande så klart!
I år deltar ej Akrobatik gruppen, Showgrupp 1 söndag och balett 4-5 år onsdag på stora
teatern.
Ni har istället en liten påtittar lektion vid terminens sista tillfälle vecka 17.
När barnen fått lite mer dansrutin och blir lite äldre, kommer de också få delta här.
På Lördagen 4/5 kommer det spelas 2 föreställningar.
En kl 13:00 och en kl 15:30.
Nedanstående barn grupper delas upp på varsin föreställning.
Alla andra ej uppräknade grupper deltar i båda föreställningarna med samma dans.
(Se detaljerad info i bifogad separat pdf med tider osv, spara detta!!!)
Show 1 deltar följande:
Street jazz mån 6-8 år, jenny
Sg2 tis, Linn
Dl2 tis, lina
Balett ons 6-8 år, jenny
Dl1 torsdag, Cattis
Show 2 deltar följande:
Sg3 söndag, Linn
Balett 7-10 år söndag, Linn
Musikal grupperna vuxna och barn (samt pappa + barn hiphop?)

