INFO

Felles infohefte med informasjon om alle
avslutninger/forestillinger på Showskolen høsten 2020.

Elevforestillingen:

IT´S SHOWTIME
på Byscenen

LØRDAG 5. DES
kl 12.00, 14.00, 16.00 og 18.00
(sjekk i skjemaet på neste side hvilken forestilling du skal være med på og hvilken tid du har
oppmøte)

Disse kursene er med:
Miniballett 3-4 år
Miniballett 5-6 år
Ballett 1.-5. kl
Ballett 11 år +
Musikklek 3-4 år
Musikklek 5-6 år
Hip Hop – 1.-2. kl
Hip Hop – 3.-4. kl
Hip Hop – 5.-7. kl
Hip hop 12 år +
Hip Hop øvet
Showkompaniet

Vokalkompaniet
Cheerdance-grupper
Showakademiet (SFO)
Rockefroskene
Annie
Grease
Jazz 12 år +
Voksendans 18 år +
Guttekompaniet
Dansekompaniet
Dansekompaniet UNG

Nesten alle kurs har lyd/sceneprøver torsdag 3. des eller fredag 4. des. Hvis du
ikke har lyd/sceneprøve på tors/fredag, kommer du til oppmøtetid lørdag og har
lyd/sceneprøve da.
På lørdagen kan alle barn leveres til oppmøtetid på Byscenen og være der frem
til forestillingen/ene er over. Der vil de bli tatt godt vare på. Alle gruppene får
gruppeledere som har ansvar for dem (passer på dem, følger på toalett, passer
på at de får i seg mat/drikke).

De minste partiene (miniballett+musikklek) vil ha flere som passer på dem i
tillegg til Maren, Elisabeth, Thea og Annie som de kjenner fra før. Det vil være
mulig for foreldrene til de aller minste å være tilstede hvis det er ønskelig.

Ta med mat og drikke!
Billetter kan kjøpes på www.ringbillett.no (f.o.m. 1. nov)
Pass på og kjøp billett til riktig forestilling.

OBS! Kun 2 billetter pr elev.
P.g.a Covid-19-situasjonen er det i første omgang kun mulig å kjøpe
2 billetter pr elev. Dersom det er igjen ledige billetter 1. des, vil det da være
«førstemann til mølla».
OBS! Av gruppene som er med på flere forestillinger har vi satt opp hvilken
forestilling dere kan kjøpe billetter til:
- Hip hop øvet + hip hop 13 år + FORESTILLING kl 12.00
- Showkompaniet
FORESTILLING kl 14.00
- Dansekompaniet
(de eldste) FORESTILLING kl 16.00
Voksne: 150,- barn under 16 år: 75,(billettavgift kommer i tillegg)
I år er det unummererte plasser når dere kjøper billetter. For at
Kultursenteret/Ringbillett/Showskolen skal ha mulighet til å overholde
smittevern vil ringbillett fordele plasser ut i fra kohorter og ut ifra når dere
kjøpte billettene. Dere vil få tilsendt billetter/plasser noen dager før forestilling.
Det er mange søsken og mange elever som går på flere kurs. Vi har gått
igjennom alle og det er dessverre ikke mulig å få alle på samme forestilling. Vi
har tatt så mange hensyn som mulig.

Kurs
Hip hop 5.-7. kl
(Instruktør: Rebekka)

Oppmøte
Byscenen

Oppmøte
FREDAG
Byscenen

Oppmøte
LØRDAG
Byscenen

Forestilling
LØRDAG
Byscenen

16.00

-

15.00

16.00

Sort bukse/tights, sort tskjorte/genser +mørke sko

-

16.45

18.00

-

17.00

18.00

Sort tights/bukse,
Rockefroskene-t-skjorte hvis
du har (hvis ikke du har får
du låne av oss)
Sort bukse/tights, sort tskjorte/genser +mørke sko

-

14.45

16.00

Sort tights + sort genser

-

17.00

18.00

Sort tights, sort t-skjorte,
sorte sokker

-

13.00

14.00

Sort bukse, hvit t-skjorte og
hvite sko

-

17.00

18.00

-

09.30

12, 14, 16
& 18.

Sort tights, sort genser +
sorte sokker/sko
Sort sykkelshorts, sort
høyhalset genser, hudfarget
bh, myke jazzsko

-

13.00

14.00

-

11.00

12, 14, 16
& 18.

-

10.45

12.00

-

15.00

16.00

Avtales i timen.

16.00

13.00

14.00

11.00

12.00

Hvit strømpebukse/tights +
hvit genser/t-skjorte
Hvit strømpebukse/tights +
hvit genser/t-skjorte

TORSDAG

ferdig kl 16.30

Kostyme

(øvelse torsdager kl 16.30)

Rockefroskene
(Både ons+ tors-gruppe)

Hip hop 5.-7. kl
(Instruktør: Elisabeth)

16.30
ferdig kl 17.10

17.00
ferdig kl 17.30

(øvelse torsdager kl 16.25)

Annie (musikalkurs)
(øvelse torsdager kl 18.30)

Cheerdance 1.-3. kl
(øvelse onsdager kl 16.05)

Guttekompaniet
(øvelse mandager kl 18.00)

Dansekompaniet UNG
(øvelse onsdager kl 17.05)

17.30
ferdig kl 18.10

18.00
ferdig kl 18.30

18.15
ferdig kl 18.45

18.55
ferdig kl 19.15

Dansekompaniet

19.00

(øvelse torsdager kl 17.15)

ferdig kl 19.45

Jazz 12 år+ (Rebekka)
(øvelse onsdager kl 19.30)

Hip hop øvet &
Hip hop 12 år +

19.30
ferdig kl 20.00

19.45
ferdig kl 20.30

(øvelse torsdager
kl 19.50 & 20.00)

Grease (musikalkurs)
(øvelse onsdager kl 18.10)

Voksendans

20.15
ferdig kl 20.45

20.30

(øvelse onsdager kl 20.35)

ferdig kl 21.00

Musikklek 3-4 år

-

ferdig kl 16.30

(øvelse tirsdager kl 16.30)

Musikklek 5-6 år (øvelse
tirsdager kl 17.10)

-

16.30
ferdig kl 17.00

Jenter: sorte sykkelshortser,
sort bh, sorte sokker
Jenter: sort sykkelshorts,
sorte sko
Gutter: sort t-skjorte, sort
bukse, sorte sko
Kostymer fra forestillingen
på Showskolen.

Kurs

Oppmøte
TORSDAG

Byscenen

Miniballett 3-4 år

-

(øvelse tirsdager kl 17.45)

Hip 3.-4. kl

-

-

(øvelse tirsdager kl 18.00-21.00)

16.00

hvit tights/strømpebukse og
strikka genser (grå, brun,
hvit, blå, rød, grønn)

11.00

12.00

Snekkerbukse/olabukse, hvit
t-skjorte og nøytrale sko

13.00

14.00

Sort bukse/tights, hvit tskjorte/genser, mørke sko

17.00

18.00

Hvit strømpebukse + hvit
overdel. Lyse ballettsko.

13.00

14.00

Hvit strømpebukse + hvit
overdel. Lyse ballettsko.

11.00

12.00

Sort tights, sorte sokker.

15.00

16.00

Hvit sykkelshorts/hotpants,
hvite knestrømper, myke
jazzsko

11.00

12.00

Jenter: sorte sykkelshortser,
sort bh, sorte sokker. Gutt:
helsort

09.30

12, 14, 16
& 18.

Sorte bukser, hvite sko,
strikka genser (brun, rød,
grønn, grå, blå, grønn, hvit)

17.30
18.00
18.30
18.55

19.00
19.15
ferdig kl 19.45

-

19.30
ferdig kl 20.00

(øvelse onsdager kl 19.50)

Showkompaniet

15.00

17.00

Kostyme

ferdig kl 19.30

(øvelse onsdager kl 18.45)

Jazz 12 år+ (Elisabeth)

hvit tights/strømpebukse og
strikka genser (grå, brun,
hvit, blå, rød, grønn)

ferdig kl 19.15

(øvelse onsdager kl 17.55)

Cheerdance 13 år +

16.00

ferdig kl 19.00

(øvelse mandager kl 17.50)

Cheerdance 4.-7. kl

15.00

ferdig kl 18.30

(øvelse mandager kl 16.50)

Ballett 11 år +

17.00

ferdig kl 18.00

(øvelse onsdager kl 17.00)

Ballett 1.-5. kl

Forestilling
LØRDAG
Byscenen

ferdig kl 17.35

(øvelse mandager kl 17.20)

Hip hop 1.-2. kl

Oppmøte
LØRDAG
Byscenen

ferdig kl 17.35

(øvelse mandager kl 16.40)

Miniballett 5-6 år

Oppmøte
FREDAG
Byscenen

-

19.45
ferdig kl 20.30

MUSIKALVISNINGER
- Rockefroskene (1.-4. kl)
- Annie (5.-7. kl)
- Grease (13 år +)
I tillegg til å være med på IT´S SHOWTIME sammen med mange av de andre
kursene på Showskolen, skal elevene på musikalkurs få vise frem hele
skuespillet sitt med sanger og danser i Showskolens lokaler. Dato/tid for dette
er sendt ut i egen mail og dere finner det også i dette skrivet.
Billetter til musikalvisningene kjøpes i døra for 100,- (vipps eller kontant)
(barn under 16 år - gratis).
MAX 2 publikummere pr elev (pga Covid-19-situasjonen)
Vi serverer gløgg og pepperkaker.

ROCKEFROSKENE JR
KOSTYMER:
Sort tights og t-skjorte/genser.
Resten lånes av Showskolen

TIDER FOR RESTEN AV SEMESTERET:
Rockefroskene onsdager:
Uke 44 - vanlig øvelse kl 16.00-17.00
Uke 45 - vanlig øvelse kl 16.00-17.00
Uke 46 - generalprøve kl 15.00-17.00
Uke 47 - visning for foreldre kl 17.00 (oppmøte for elevene kl 15.00) på Showskolen
Uke 48 - vanlig øvelse kl 16.00-17.00
Uke 49 - lørdag 5. des: IT´S SHOWTIME

Rockefroskene torsdager:
Uke 44 - vanlig øvelse kl 17.20-18.20
Uke 45 - vanlig øvelse kl 17.20-18.20
Uke 46 - generalprøve kl 16.30-18.20
Uke 47 - visning for foreldre kl 17.00 (oppmøte for elevene kl 15.00) på Showskolen
Uke 48 - vanlig øvelse kl 17.20-18.20
Uke 49 - lørdag 5. des: IT´S SHOWTIME på Byscenen

ANNIE:
KOSTYMER:
Sort tights og genser/t-skjorte
Resten lånes av Showskolen.

TIDER FOR RESTEN AV SEMESTERET:
Uke 44 - vanlig øvelse kl 18.30-19.45
Uke 45 - vanlig øvelse kl 18.30-19.45
Uke 46 - generalprøve kl 18.20-20.20
Uke 47 - visning for foreldre kl 20.00 (oppmøte for elevene kl 17.30) på Showskolen
Uke 48 - vanlig øvelse kl 18.30-19.45
Uke 49 - lørdag 5. des: IT´S SHOWTIME på Byscenen

GREASE
KOSTYMER:
“Gutta”: olabukse og hvit t-skjorte
Resten lånes av Showskolen

TIDER FOR RESTEN AV SEMESTERET:
Uke 44 - vanlig øvelse kl 18.10-19.25
Uke 45 - vanlig øvelse kl 18.10-19.25
Uke 46 - generalprøve kl 17.30-19.25
Uke 47 - visning for foreldre kl 20.00 (oppmøte for elevene kl 17.30) på Showskolen
Uke 48 - vanlig øvelse kl 18.10-19.25
Uke 49 - lørdag 5. des: IT´S SHOWTIME på Byscenen

TEATERVISNINGER
(Teater er ikke med på IT´S SHOWTIME, men har sin egen visning for familie og venner på
Showskolen)

Billetter til teatervisningen kjøpes i døra for 100,- (vipps eller kontant)
(barn under 16 år - gratis)
Max publikummere: 4 pr elev (pga Covid-19-situasjonen)
Vi serverer gløgg og pepperkaker.
Kostymer: Det aller meste lånes av Showskolen. Resten avtales i timen.

TIDER:
Generalprøve: mandag 30. nov kl 18.00-20.30
Visning: mandag 7. des kl 18.00 (oppmøte for elevene kl 15.30) på Showskolen

TEKNIKK & TØYING
Teknikk og tøying er ikke med på IT´S SHOWTIME.
Siste øvelse er tors 26. nov.
MERK: ikke øvelse i uke 47 (pga andre gruppers forestilling)

LITEN OG STOR
Siste vanlige øvelse på Showskolen er mandag 30. nov. Det blir ikke avslutning for
foreldre/familie i år på Showskolen (pga Covid-19-situasjonen).

MINIBALLETT 3-4 år & 5-6 år
Siste vanlige øvelse på Showskolen er mandag 23. nov. Det blir ikke avslutning for
foreldre/familie i år på Showskolen (pga Covid-19-situasjonen).
Husk sceneprøver og forestilling på Byscenen i uke 49.

MUSIKKLEK 3-4 år & 5-6 år
Siste vanlige øvelse på Showskolen er tirsdag 24. nov.
Det blir ikke avslutning for foreldre/familie i år på Showskolen (pga Covid-19-situasjonen).
Husk sceneprøver og forestilling på Byscenen i uke 49.

HIP HOP:
GIRL POWER 1.-2 kl
Siste vanlige øvelse på Showskolen er tirsdag 24. nov. Vi øver til IT`S SHOWTIME. Husk
sceneprøver og forestilling på Byscenen i uke 49.

GIRL POWER 3.-4 kl
Siste vanlige øvelse på Showskolen er onsdag 25. nov. Vi øver til IT`S SHOWTIME. Husk
sceneprøver og forestilling på Byscenen i uke 49.
MERK: ikke øvelse i uke 47 (pga andre gruppers forestilling)

HIP HOP:
5.-7. kl (begge grupper)

Siste vanlige øvelse på Showskolen er torsdag 26. nov. Vi øver til elevforestillingen IT´S
SHOWTIME. Husk sceneprøver og forestilling på Byscenen i uke 49.
MERK: ikke øvelse i uke 47 (pga andre gruppers forestilling)

HIP HOP:
ØVET + 12 år +
Siste vanlige øvelse på Showskolen er torsdag 26. nov. Vi øver til elevforestillingen IT´S
SHOWTIME. Husk sceneprøver og forestilling på Byscenen i uke 49.
MERK: ikke øvelse i uke 47 (pga andre gruppers forestilling)

CHEER DANCE:
1.-3. kl, 4.-7. kl og 13 år +
Siste vanlige øvelse på Showskolen er onsdag 25.nov. Vi øver til elevforestillingen IT´S
SHOWTIME. Husk sceneprøver og forestilling på Byscenen i uke 49.
MERK: ikke øvelse i uke 47 (pga andre gruppers forestilling)

DANSEKOMPANIET:
Siste vanlige øvelse på Showskolen er torsdag 26. nov.
Torsdag 10. desember holder Dansekompaniet en «Hus-konsert» kl 18.00.
Max publikummere pr elev: 4 stk

SHOWKOMPANIET:
Vi har satt opp noen øvelser til før jul:
ROSA/TURKIS: 3. nov kl 18.00-21.00
TURKIS/FIOLETT: 10. nov kl 18.00-21.00
ALLE GRUPPER: 1. des kl 18.00-21.00

JAZZ 12 ÅR + (begge grupper)
Siste vanlige øvelse på Showskolen er onsdag 25. nov. Vi øver til elevforestillingen IT´S
SHOWTIME. Husk sceneprøver og forestilling på Byscenen i uke 49.
MERK: ikke øvelse i uke 47 (pga andre gruppers forestilling)

BALLETT 1.-5. kl + BALLETT 11 år+
Siste vanlige øvelse på Showskolen er mandag 23. nov. Vi øver til elevforestillingen IT´S
SHOWTIME. Husk sceneprøver og forestilling på Byscenen i uke 49.

GUTTEKOMPANIET
Siste vanlige øvelse på Showskolen er mandag 23. nov. Vi øver til elevforestillingen IT´S
SHOWTIME. Husk sceneprøver og forestilling på Byscenen i uke 49.

VOKSENDANS:
Siste vanlige øvelse på Showskolen er onsdag 25. nov. Vi øver til elevforestillingen IT´S
SHOWTIME. Husk sceneprøver og forestilling på Byscenen i uke 49.
MERK: ikke øvelse i uke 47 (pga andre gruppers forestilling)

HUSK:
Meld deg på vårens kurs!
Ny timeplan legges ut 1. nov
(www.showskolen.com)

Kjøp billett til
SHOWTIME f.o.m. 1. nov

IT`S

(www.ringbillett.no)
Mye info på en gang?
Ring eller mail oss gjerne hvis dere lurer på noe:
guro@showskolen.com/ 99 77 82 33
(Denne infoen ligger også på nettsiden vår: www.showskolen.com)

