
Extra Info om uppvisningen vt 22 för grupperna Barndans 3-4 år, Barnjazz 5-6 år,
minibalett 5-6 år samt funkisgruppen.
(Läs även dokumentet med allmän information uppvisning ht 21)

Alla Barndansgrupper (3-4 år) medverkar på 1 föreställning, ej genrep
Alla Barnjazz-grupper (5-6 år)  medverkar på 1 föreställning + genrep.
Mini- Baletten (5-6 år) medverkar på alla 3 föreställningar + genrep
Funkisgruppen medverkar på alla 3 föreställningarna, ej genrep

När respektive grupp medverkar:

Genrep Lördag 7/5  11.00-14.00
Alla 3 Barnjazz grupper
Minibalett

Föreställning 1 Lördag 7/5 16.00-18.30:
Barnjazz paulina (som dansat 12.05 söndagar)
Minibalett
Funkisgrupp

Föreställning 2 Söndag 8/5 11-00-13.30:
Barndans Clara (söndagar)
Minibalett
Barnjazz paulina (som dansat 10.00 söndagar)
Funkisgrupp

Föreställning 3 Söndag 8/5 16.00-18.30:
Barndans Nova (Onsdagar)
Barnjazz Alice (Måndagar)
Minibalett
Funkisgrupp

Vi är medvetna att det för någon förälder som har barn i både barnjazz och barndans inte får
sina barn på samma föreställning. Vi har gått igenom alla syskon och satt ihop de grupper
med flest syskon i samma grupp. ställer detta till problem för någon förälder så kontakta
Anna på anna@u-dance.se så ska vi se till att lösa det så det blir så bra som möjligt!

På Genrepet anländer alla 3 barnjazzgrupperna och minibaletten 1 timma innan
genrepet startar och  ca 11.30 hämtas de av föräldrarna.

Barndans och funkisgruppen medverkar inte på genrepet utan dessa grupper anländer 1
timma innan respektive föreställning för ett eget genrep innan showen startar.
Funkisgruppen och barndansarna kommer ombytta och klara. Viktigt att alla är på plats i tid
då det inte finns tid att vänta in om någon är sen…. kom hellre för tidigt!
Dessa elever lämnas av på scenen.

mailto:anna@u-dance.se


Scenkläder:
Se dokument scenkläder!

FÖRESTÄLLNINGr
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)

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

Varma hälsningar Nova och Clara (barndans)
Therese (Funkisgruppen)
Alice och Paulina (Barnjazz) (Alice Mini-balett)
U-Dance, Ulricehamns dansförening
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