VELKOMMEN
TIL OPPSTART I UKE 4

Vi gleder oss til å komme i gang og til å ta i mot både nye og “gamle” elever.
Heldigvis kan vi starte opp nesten helt som normalt neste uke.
Vi fortsetter med doble grupper på jazz og hip hop 5.-7. kl.
De det gjelder vil få egen mail med hvilken gruppe dere tilhører før helgen.
Kom så presist som mulig til timen og dersom det er ikke er behov for at foreldre er med inn, lar vi
det være. De aller minste kan selvfølgelig ha med foreldre inn på Showskolen. Men de som er
store nok til å gå inn alene - gjør det! Da slipper vi full foaje hvor det er vanskelig å holde oversikt
og avstand. Elevene kan slippes av enten ved Søndre torv eller i bakgården (Kvernberggata). Selv
om det er hyggelig at elevene kommer før og "henger" på Showskolen og blir igjen etter timen,
prøver vi å unngå dette mest mulig denne våren da det også gjør at mange oppholder seg i
foaje/entre lenger enn nødvendig.
Ellers så gjelder de vanlige reglene som også gjelder på skole/barnehage:
- Syke personer skal ikke komme på Showskolen.
- God hygiene.
- Redusert kontakthyppighet mellom personer.
Vi har antibac-dispensere ved begge dører. Vi ber om at disse brukes på vei inn.
Vi krysser fingrene for at denne våren kan gå som normalt. Ved at alle følger råd og retningslinjer
økes sjansen for mest mulig vanlig drift.
Elevene får utdelt agenda med oversikt over øvelser og forestillinger.
Vi satser på at vi kan gjennomføre elevforestillinger på Byscenen i mai.
Musikal-og teaterkurs har i tillegg en egen visning på Showskolen.
Mer info kommer - vi følger med på utviklingen av Corona-situasjonen.
Dette trenger du: klær/sko som er gode å bevege seg i og
drikkeflaske om du blir tørst.
(Obs! Det kan være litt gulvkaldt når det er så kaldt ute så det er lurt med noe på bena)
Lurer du på noe, ta kontakt med oss!
Hilsen alle oss på Showskolen
- Søndre torv 1, 3510 Hønefoss - tlf: 99 77 82 33 - post@showskolen.com -

SHOWSKOLEN

TIMEPLAN
våren 2021
MANDAG

TIRSDAG

Gitartimer
Liten og stor 2-4 år
Miniballett 3-4 år
Ballett 1.-3. kl
Miniballett 5-6 år
Ballett 4.-6. kl
Vokalkompaniet (lukket)
Guttekompaniet (lukket)
Ballett 12 år +
Ungdomsteater 12 år +
Showkoret 20 år + (fullt)

kl 16.00-21.00
kl 16.00-16.30
kl 16.35-17.05
kl 16.40-17.25
kl 17.10-17.55
kl 17.30-18.15
kl 17.30-19.30
kl 18.00-19.15
kl 18.15-19.15
kl 19.15-20.30
kl 19.30-21.30

ONSDAG

Piano/sangtimer jr
Musikklek 3-4 år
Musikklek 5-6 år
Hip hop/gutta boys 1.-5. kl
Hip hop/girl power 1.-2. kl
Showkompaniet (lukket)

kl 12.00-20.00
kl 16.25-16.55
kl 17.00-17.40
kl 17.00-17.40
kl 17.45-18.30
kl 18.00-21.00

NY AUDITION KOMPANIER:
JUNI 2021

TORSDAG

Musikalkurs 1.-4. kl
kl 16.00-17.00
Cheerdance 1.-3. kl
kl 16.05-16.50
Hip hop/girl power 3.-4. kl
kl 17.00-17.45
Dansekompaniet UNG (lukket) kl 17.05-18.05
Cheerdance 4.-7. kl
kl 17.55-18.40
Musikalkurs 13 år+
kl 18.10-19.25
Cheerdance 13 år+
kl 18.45-19.45
Jazz 12 år + (R)
kl 19.30-20.30
Jazz 12 år + (E)
kl 19.50-20.50
Voksendans 18 år+
kl 20.35-21.30

Piano/sangtimer jr
Hip hop 5.-7. kl (R)
Hip hop 5.-7. kl (E)
Musikalkurs 1.-4. kl
Dansekompaniet (lukket)
Musikalkurs 5.-7. kl (fullt)
Teknikk & tøying 12 år +
Revygruppe 18 år +
Teknikk & tøying (10 år +)
Hip hop 13 år +
Hip hop øvet (lukket)

kl 12.00-20.00
kl 16.00-16.45
kl 16.05-16.50
kl 16.50-17.50
kl 17.00-18.30
kl 17.55-19.10
kl 18.40-19.50
kl 18.45-20.45
kl 19.15-20.00
kl 20.00-21.00
kl 20.00-21.00

www.showskolen.com
Sjekk vårens timeplan og meld deg på kurs hos oss!

