Elevforestillingen:

IT´S SHOWTIME
på Byscenen

LØRDAG 5.JUNI
kl 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 og 19.00
(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.-3. kl
Ballett 4.-6. 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 R
Hip Hop – 5.-7. kl E
Hip hop 13 år +
Hip Hop øvet

Showkompaniet
Cheerdance 1.-3. kl
Cheerdance 4.-7. kl
Cheerdance 13 år +
Jonas i jungelen
Peter Pan
Legally Blonde
Jazz 12 år + R
Jazz 12 år + E
Guttekompaniet
Dansekompaniet
Dansekompaniet UNG

Nesten alle kurs har lyd/sceneprøver torsdag 3. juni eller fredag 4. juni. 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. fredag 21. mai)
Pass på og kjøp billett til riktig forestilling.

OBS! Kun 1 billett pr elev.
P.g.a Covid-19-situasjonen og kun 100 publikummere pr forestilling er det i
første omgang kun mulig å kjøpe 1 billett pr elev pr kurs. Vi har økt antall
forestillinger og likevel er det kun mulig med én billett pr elev. Dersom det er
igjen ledige billetter 1. juni, vil det da være «førstemann til mølla».
Vi håper at det åpner opp for 200 publikummere slik at alle kan kjøpe i hvert fall
to billetter, men vi må nesten bare vente å se...
Vi får tenke at dette er en mulighet for barna/ungdommene og stå på scenen og
det er det jo fint at vi får til i Corona-tider, og så får vi fylle opp salene igjen ved
neste mulige anledning, som forhåpentligvis er veldig snart!!
OBS! For å få regnestykket og fordelingen av publikum til å «gå opp» må
følgende grupper kjøpe til viste forestillinger:
- Hip hop 13 år + må kjøpe til forestilling kl 13.00
- Dansekompaniet må kjøpe til forestilling kl 19.00
- Dansekompaniet UNG må kjøpe til forestilling kl 19.00
- Hip hop øvet må kjøpe til forestilling kl 19.00
- Showkompaniet må kjøpe til forestilling kl 19.00

Voksne: 200,- barn under 16 år: 100,(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 plassbilletter 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

15.45

-

14.00

15.00

-

13.45

15.00

-

16.00

17.00

15.45

17.00

TORSDAG

ferdig kl 16.15

(øvelse torsdager kl 16.00)

Jonas i jungelen
(onsdagsgruppe)

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

16.00
ferdig kl 16.30

16.15
ferdig kl 16.45

(øvelse torsdager kl 16.05)

Jonas i jungelen
(torsdagsgruppe)

16.30
ferdig kl 17.00

Kostyme
Sort bukse/tights,
sorte/mørke sko og sort
singlet
Sort tights/bukse, sort
genser/t-skjorte, sorte
sokker
Sort bukse/tights,
sorte/mørke sko og sort
singlet
Sort tights/bukse, sort
genser/t-skjorte, sorte
sokker

Peter Pan
(musikalkurs)

-

09.30

11.00

Sort bukse/tights,
sorte/mørke sko og sort
singlet

-

16.00

17.00

Sort tights, sort singlett,
sorte sokker

-

12.00

Sort bukse, hvit t-skjorte og
hvite sko

-

16.00

-

10.00

13.00 &
19.00
17.00 &
19.00
11.00

-

14.00

15.00

-

12.00

-

10.00

13.00 &
19.00
11.00

Sort høyhalset, sort
sykkelshorts, sorte sokker,
Avtales i timen.

-

10.00

11.00 &
13.00

-

13.45

15.00

-

08.30

11, 13, 15,
17 & 19

Byscenen

Oppmøte
FREDAG
Byscenen

Oppmøte
LØRDAG
Byscenen

Forestilling
LØRDAG
Byscenen

-

16.00

12.00

13.00

10.00

11.00

14.00

15.00

16.00

17.00

Hvit strømpebukse/tights,
hvit singlet, hvite sokker/lyse
ballettsko.

10.00

11.00

Sort tights/strømpebukse +
sort singlett/t-skjorte

12.00

13.00

12.00

13.00

Sort t-skjorte/genser, sort
tights/strømpebukse, sorte
sokker
Hvit singlet, hvit
strømpebukse/tights, hvite
sokker/lyse ballettsko, hår:
ballettopp

16.45
ferdig kl 17.15

(øvelse torsdager kl 17.55)

Cheerdance 1.-3. kl

17.00

(øvelse onsdager kl 16.05)

ferdig kl 17.30

Guttekompaniet

17.15

(øvelse mandager kl 18.00)

Dansekompaniet UNG
(øvelse onsdager kl 17.05)

Cheerdance 4.-7. kl
(øvelse onsdager kl 17.55)

Cheerdance 13 år +
(øvelse onsdager kl 18.45)

Jazz 12 år + R
(øvelse onsdager kl 19.30)

Jazz 12 år + E
(øvelse onsdager kl 19.50)

Hip hop 13 år +
Instruktør: Elisabeth

ferdig kl 17.45

17.30
ferdig kl 18.00

17.45
ferdig kl 18.15

18.00
ferdig kl 18.30

18.15
ferdig kl 18.45

18.30
ferdig kl 19.00

18.45
ferdig kl 19.15

(øvelse torsdager kl 20.00)

Legally Blonde
(øvelse onsdager kl 18.10)

Showkompaniet

19.00
ferdig kl 19.30

19.15

(alle grupper)

ferdig kl 20.15

Kurs

Oppmøte

Musikklek 3-4 år

TORSDAG

ferdig kl 16.30

(øvelse tirsdager kl 16.25)

Musikklek 5-6 år (øvelse

-

Miniballett 3-4 år

-

(øvelse tirsdager kl 17.45)

Hip hop 3.-4. kl

(øvelse mandager kl 16.40)

18.00
ferdig kl 18.30

-

(øvelse onsdager kl 17.00)

Ballett 1.-3. kl

17.30
ferdig kl 18.00

(øvelse mandager kl 17.10)

Hip hop 1.-2. kl

17.00
ferdig kl 17.30

(øvelse mandager kl 16.35)

Miniballett 5-6 år

16.30
ferdig kl 17.00

tirsdager kl 17.00)

18.15
ferdig kl 18.45

-

18.30
ferdig kl 19.00

Sort hotpants/sykkelshorts.
Får låne resten.
Sort singlet, sorte sokker.
Får låne resten.

Sort sykkelshorts, sorte
sokker, sort t-skjorte
Sort singlett og sorte sko.
Får låne resten.
Hvite joggesko.
Får låne oransje heldresser.
Løvenes konge. Kostymer fra
Showstopper. Ta med det du
hadde under på
Showstopper.

Kostyme
Ola-shorts/olabukse, olaskjørt
Ola-shorts/olabukse, olaskjørt
Hvit strømpebukse/tights,
hvit singlet, hvite sokker/lyse
ballettsko.

Ballett 4.-6. kl

-

-

19.00

18.00

19.00

19.15

10.00

11, 13, 15,
17 & 19

10.00

11, 13, 15,
17 & 19

ferdig kl 19.45

(øvelse torsdager kl 17.00)

Hip hop øvet

15.00

ferdig kl 19.30

(øvelse mandager kl 18.15)

Dansekompaniet

14.00

ferdig kl 19.15

(øvelse mandager kl 17.30)

Ballett 11 år +

18.45

-

(øvelse torsdager kl 20.00)

19.30
ferdig kl 20.30

Hvit singlet, hvit
strømpebukse/tights, hvite
sokker/lyse ballettsko, hår:
ballettopp
Sort ballettdrakt/singlet. Får
låne resten
Hvit sykkelshorts/hotpants,
hvit t-skjorte,
beige/brun/grå/dus skjorte
Sort sykkelshorts, sort
høyhalset, sorte sokker

MUSIKALVISNINGER
- Jonas i jungelen (1.-4. kl)
- Peter Pan (5.-7. kl)
- Legally Blonde (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).
Vi må se an Corona-situasjonen. Det er mulig vi blir nødt til å filme hvis ikke vi
kan ha flere enn 10 publikummere. Mer info kommer!

Jonas i jungelen
KOSTYMER:
Sort tights og t-skjorte/genser.
Resten lånes av Showskolen

TIDER FOR RESTEN AV SEMESTERET:
Jonas i jungelen onsdager:
Onsdag 19. mai vanlig øvelse kl 16.00-17.00
Mandag 24. mai – ekstraøvelse kl 10.00-11.30
Onsdag 26. mai - generalprøve kl 16.00-18.00
Onsdag 2. juni – fri
Torsdag 3. juni – øvelse til IT´S SHOWTIME på Byscenen, oppmøte kl 16.00-16.30
Lørdag 5. juni – IT´S SHOWTIME på Byscenen, oppmøte kl 13.45, forestilling kl 15.00.
Onsdag 9. juni visning på Showskolen kl 17.00 (oppmøte for elevene kl 15.00)

Jonas i jungelen torsdager:
Torsdag 20. mai vanlig øvelse kl 16.50-17.50
Mandag 24. mai – ekstraøvelse kl 11.30-13.00
Torsdag 27. mai - generalprøve kl 16.00-18.00
Torsdag 3. juni – øvelse til IT´S SHOWTIME på Byscenen, oppmøte kl 16.30-17.00
Lørdag 5. juni – IT´S SHOWTIME på Byscenen, oppmøte kl 15.45, forestilling kl 17.00.
Torsdag 10. juni visning på Showskolen kl 17.00 (oppmøte for elevene kl 15.00)

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

TIDER FOR RESTEN AV SEMESTERET:
Torsdag 20. mai vanlig øvelse kl 17.55-19.10
Mandag 24. mai – ekstraøvelse kl 13.30-15.30
Torsdag 27. mai - generalprøve kl 18.00-21.00
Torsdag 3. juni – øvelse til IT´S SHOWTIME på Byscenen, oppmøte kl 16.45-17.15
Lørdag 5. juni – IT´S SHOWTIME på Byscenen, oppmøte kl 09.30, forestilling kl 11.00.
Torsdag 10. juni visning på Showskolen kl 20.00 (oppmøte for elevene kl 17.30)

Legally Blonde
KOSTYMER:
Lånes av Showskolen

TIDER FOR RESTEN AV SEMESTERET:
Onsdag 19. mai vanlig øvelse kl 18.10-19.25
Mandag 24. mai – ekstraøvelse kl 15.30-17.30

Onsdag 26. mai - generalprøve kl 18.30-21.00
Onsdag 2. juni – fri
Torsdag 3. juni – øvelse til IT´S SHOWTIME på Byscenen, oppmøte kl 19.00-19.30
Lørdag 5. juni – IT´S SHOWTIME på Byscenen, oppmøte kl 13.45, forestilling kl 15.00.
Onsdag 9. juni visning på Showskolen kl 17.00 (oppmøte for elevene kl 15.00)

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)
Vi må se an Corona-situasjonen. Det er mulig vi blir nødt til å filme hvis ikke vi
kan ha flere enn 10 publikummere. Mer info kommer!
Kostymer: Det aller meste lånes av Showskolen. Resten avtales i timen.

TIDER:
Work-shop: søndag 30. mai kl 12.00-14.00
Generalprøve: mandag 31. mai kl 19.15-21.30
Visning: mandag 7. juni kl 19.00 (oppmøte for elevene kl 16.00) på Showskolen

SISTE VANLIGE ØVELSER PÅ SHOWSKOLEN:
Mandagsgrupper:
Siste vanlige øvelse på Showskolen er mandag 31. mai.
Dette gjelder «liten & stor», miniballett 3-4 år, miniballett 5-6 år,
ballett 1.-3. kl, ballett 4.-6. kl, ballett 11 år og Guttekompaniet.

Tirsdagsgrupper:
Siste vanlige øvelse på Showskolen er tirsdag 25. mai.
Dette gjelder hip hop/girl power 1.-2. kl & musikklek 3-4 år /5-6 år

Onsdagsgrupper: (dans)
Siste vanlige øvelse på Showskolen er onsdag 19. mai.
Dette gjelder alle Cheerdance-kurs, Hip hop/girl power 3.-4. kl,
jazzgrupper, Dansekompaniet UNG og Teknikk & tøying UNG.

Torsdagsgrupper: (dans)
Siste vanlige øvelse på Showskolen er torsdag 20. mai.
Dette gjelder hip hop 5.-7. kl, Dansekompaniet, Teknikk & tøying, hip
hop 13 år + og hip hop øvet.

SOMMERSKOLER!
Vi har 3 ulike sommerskoler i uke 25 og 32: musikal
og dans. Les mer på nettsidene våres.

HUSK:
Meld deg på høstens kurs!
Ny timeplan ligger ute.
(www.showskolen.com)

Kjøp billett til
SHOWTIME f.o.m. 21. mai

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)

