
Info om uppvisningen: “Love is in the air”

Snart är det återigen dags för U-Dance stora uppvisning !!!! Som vi ALLA längtar!!
7 och 8 maj är det som gäller. Föreställningarna är i Stenbocksskolans aula.
Kan man inte medverka är det viktigt att meddela detta snarast, koreografi kan behövas
göras om!
Alla medverkar på alla föreställningarna utom Barndans 3-4 år samt Barnjazz 5-6 år, dessa
grupper har särskild info om vad som gäller för dem. (läs även den extrainformationen om ni
är med i minibalett 5-6år)
Vi har 3 föreställningar för att alla föräldrar, syskon, släkt och vänner ska ha möjlighet att få
se föreställningen.

Scenkläder:
U-Dance syr upp samt köper in eller hyr in olika scenkläder som eleverna får låna på
uppvisningen. Vissa saker får man fixa själv. Vad respektive grupp ska ha för scenkläder
hittas i info om scenkläder.
Alla lånade scenkläder lämnas tillbaka efter sista föreställningen.

Tider för genrep samt föreställningar:
Lördag 7e maj 11.00 Genrep

16.00 1a föreställningen

Söndag 8e maj 11.00 2a föreställningen

16.00 3e föreställningen

När och var ska man vara på plats:
Alla elever i grupper 5-6 år samt 7-9 år lämnas/hämtas i omklädningsrum och skall prickas
av hos gruppansvariga.
Alla ska vara på plats senast 1 timma innan föreställning/genrep startar.
Barndansarna 3-4 år lämnas  1 timma innan på scen till den föreställning de ska medverka.
De får sedan sitta i knät på sina föräldrar efter deras nummer varit och titta på
föreställningen. Barndans 3-4 år medverkar i akt 1
Minibalett 5-6 år medverkar också i akt 1 och lämnas 1 timma innan deras föreställning i
deras omklädningsrum, under akt 2 får de sitta i föräldrarnas knä. (Medverkar dessa elever
även i barnjazz, eller någon 7-9 års grupp som är i akt 2 så ska självklart barnen vara kvar i
omklädningsrum även under akt 2.) De föreställningar som inte minibaletts-elevernas
föräldrar sitter i salongen och tittar på föreställningen hämtas dessa barn i paus (ca 50 min
efter föreställningens start, prata med gruppledarna om detta så de har koll på vilka barn
som ska hem.



Barnjazz 5-6 år medverkar i akt 2. De sitter i föräldrarnas knä i salongen och tittar på akt 1
och lämnas sedan under paus i sitt omklädningsrum. (Det är endast barndans 3-4 år,
minibalett 5-6 år och barnjazz 5-6 år som får lov att vistas i salongen. alla andra elever skall
vara i sina respektive omklädningsrum alt elevkiosken)
I dokument “omklädningsrum” ser man var man ska byta om. Om alla har koll på det innan
man anländer så underlättar det mycket.
Mellan genrep och föreställning på lördag och mellan föreställningarna på söndagen är det
föräldrars ansvar att se till att barnen får mat. De yngre hämtas för att äta och lämnas igen 1
timme innan nästa föreställning börjar. De äldre eleverna kan lämna lokalerna alt ha med sig
mat eller köpa korv i bröd i elevkiosken. Det finns ingen möjlighet att ställa in medhavd mat i
kylskåp eller värma. Efter genrep samt efter första föreställning på söndag  hämtas barnen
ca 13.30 (barndans, barnjazz minibalett och funkisgrupp se er extrainformation på annat
dokument vad som gäller er)
Genrepet:
Alla elever ska vara på plats minst 1 timma innan genrepet startar på Lördagen. och stannar
tills genrepet är slut.(förutom barndans, barnjazz, mini-balett samt funkisgruppen se text
nedan)
Det är svårt att säga exakt hur lång tid genrepet  tar då det beror på hur bra allt flyter, men
vi räknar med 2,5 timmar. Dvs 11.00-13.30.
Vi ber om ursäkt om föräldrar får vänta om det drar ut lite på tiden.
Genrepet är till för att alla ska få öva på scen och känna sig bekväm inför föreställningen.
Alla elever får då också titta på varandras nummer.
Vi kommer starta genrepet med barnjazzgrupper och minibalettgruppen och dessa grupper
får sedan gå hem efter de har dansat.
Barndans 3-4år samt funkisgruppen medverkar inte på genrepet alls,de får träna på scen
innan sin respektive föreställning.
Ta med vattenflaska och gärna en frukt.

Omklädningsrum:
kolla dokumentet “omklädningsrum” så ni vet vilket omklädningsrum er grupp har, då går det
smidigt när alla danselever anländer samtidigt. Är man med i flera grupper byter man om i
det omklädningsrum som ens första grupp enligt programmet byter om i.
I varje omklädningsrum finns gruppansvariga. Hos dessa prickar man av sig när man
kommer och prickar av sig när man går. Detta är viktigt så vi håller koll på alla!  Vi vill endast
ha gruppansvariga, elever och övrig hjälpa-till-personal i omklädningsrummen, så föräldrar
som lämnar/hämtar ber vi göra det snabbt och smidigt och sedan lämna
omklädningsrummen så snabbt som möjligt.

Kiosk:
För alla elever har vi en kiosk där de kan köpa godis, frukt, dricka, korv med bröd mm.
Kiosken är öppen innan och efter genrepet, samt under tiden eleverna är på plats under alla
3 föreställningarna. Det går betala med kontanter och swish.
För publiken finns det också en kiosk med fika, kaffe, te, godis och dricka. Kiosken är öppen
innan och efter föreställningarna samt i pausen.

Biljetter:



Föreställningen är ca 2 timmar lång uppdelat i två akter med paus.
Biljetter till föreställningen köpes online, Biljetterna släpps 7e april!
Föräldrar, släkt och vänner, Alla är välkomna!!

Vill du hjälpa till?
Ni som varit med förut vet vilket jättejobb vi lägger ner på uppvisningen.
Vi köper in professionellt ljud och ljus och lägger mycket jobb på scenkläder.
Allt för att våra elever ska få känna sig som de stjärnor de är!!!
Det krävs en stor organisation för att allt ska fungera och vi behöver hjälp av er föräldrar för
att kunna genomföra detta!
Det är fantastiskt kul och spännande att vara gruppansvarig, att få medverka bakom scen
och vara med sitt barn och dennes kompisar. De föräldrar som tidigare varit gruppansvariga
är det oftast termin efter termin.

Vi behöver hjälp med:
sömnad, baka till fika-försäljning, kioskpersonal, gruppansvariga,dörrvakt  allt i allo mm
skicka ett mail till anna@u-dance.se och meddela vad du önskar hjälpa till med snarast.
Om du vill skänka hembakat till fika- försäljningen så skicka ett mejl till lisa@u-dance.se
skriv vad du vill baka, samt antal.
Vi tar tacksamt emot all hjälp vi kan få!!!
Vi alla från U-Dance, ulricehamns dansförening jobbar ideellt under dansuppvisning-helgen.

Har du frågor och funderingar?
maila oss på anna@u-dance.se

Varma hälsningar Danslärarna samt styrelsen i Ulricehamns dansförening  U-Dance
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