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BALLET AKADEMIET
Marts 2019
Kære alle sammen
Hermed lidt information om
Ballet Akademiets elevopvisning i Musikhuset – søndag d.26.maj kl.15:00 – ca.17:30
•

Billetsalg - Salget af billetter starter mandag d. 1.april 2019 og kan købes i
Musikhuset Aarhus samt på billetlugen.dk

•

Prisen pr. billet er kr.200,- elever som deltager i opvisningen skal ikke købe billet.

•

Kostumeleje - Det koster kr.60,- at leje et kostume hvis du danser på et hold én gang
om ugen. Ved 2 hold kr.120,- Ved flere hold koster det totalt kr.150,-. Dette beløb skal
betales kontant samtidig med at du afleverer tilmeldingen til opvisningen.

•

Kriterier for deltagelse i opvisningen – Det er et stort arbejde at opsætte koreografi til
en for både børn og undervisere stor og spændende dag. Ofte bliver arbejdet dog endnu
større hvis eleverne udebliver fra træningen og derfor ikke kender trin og koreografi. Det
er ikke kun en ubehagelig oplevelse for det enkelte barn men også for resten af holdet.
Deltagelse i træningen er derfor obligatorisk og fritagelse for træning kan efter tilmelding
til opvisningen udelukkende opnås fra Iben. Ekstra prøvetider vil være at finde på
hjemmesiden balletakademiet.dk under nyheder, efter 1. april.
Et sidste kriterium for deltagelse er, at kontingent for hele sæsonen er betalt senest
10.maj 2019. Skulle du være i tvivl om hvorvidt du eventuelt har et udestående vil vi bede
dig tjekke dette med Kira på admin@balletakademiet.dk

•

På dagen er der generalprøve kl.10:00 i Musikhuset. Mødetid 9:30
Så der er tid til at finde kostumerne samt at klæde om.
Indgang fra sceneindgangen.

•

Hold 21 og 22 modtager en separat seddel med tidspunkter.

•

Håret behøver ikke at være sat til generalprøven.

•

Da mange af jer denne gang ikke når hjem mellem generalprøven og forestillingen, skal I
huske en kæmpe madpakke og noget at drikke. Samt at man selvfølgelig ikke spiser eller
drikker med kostumet på.

Til forældrene
Vi beder Jer venligst om at overlade børnene til os når I afleverer dem ved sceneindgangen.
Vi lover at passe rigtig godt på alle vores små og store dansere.
Når 1.del af opvisningen er overstået bliver børnene i pausen fulgt ud til for scenen i Store Sal
Mere info herom nærmere opvisningen.
Alle, der skal overvære opvisningen skal benytte hovedindgangen, der åbnes kl.14:30.
Brandvæsnet har bestemt, at børn ikke må sidde på skødet.
.
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•

Næste sæson – Hvis I ønsker at fortsætte næste sæson, bedes I udfylde vedlagte hold
ønskeseddel samt aflevere den på kontoret senest 26.maj

•

Husk også – At møde hver eneste gang der er tilbage af sæsonen.
At betale restancer hvis I er bagud samt tjekke at du/I er tilmeldt.
At betale for leje af kostume.
At give balletskolen din nye adresse hvis du flytter
eller mailadresse, hvis du ændrer den.
At gemme denne seddel! Som også er at finde på hjemmesiden.
Med venlig hilsen og dyb plié
Iben
www.balletakademiet.dk
iben@balletakademiet.dk
30333829

PS. Vi vil i år gerne have en tilbagemelding på om du skal/vil deltage i opvisningen – da det er
mægtig ærgerligt at stå med en koreografi hvor man måske danser to og to og pludselig er der
en makker der mangler eller et hul i rækken. Tilbagemelding senest den 01. april 2019

__________________________________________________________________________
Udfyldes med BLOKBOGSTAVER:
Navn: _________________________________________
Jeg danser på hold:_______________________________
Mobiltelefon:____________________________________
Kostumeleje vedlagt:______________________________
Jeg vil gerne deltage i opvisningen den 26.maj 2019 _____
Forældre underskrift_______________________________________________
Noter:

