
Informasjon Høstsemester 2020 
«VINTERBARN DANSER» 28.november - kl. 16:00 og 18:00 - Gjøvik Kulturhus 
 

Hei alle elever og foresatte 
 
Nå er det 6 uker igjen til  Vinterbarn Danser. I år inviterer vi til to elevforestillinger på lørdag 28.november. 
 
Alle generalprøver er samme dag som forestilling. Prøver starter kl.11:00  og varer til litt ut på ettermiddagen. Vi ønsker og håper  
at alle har mulighet til å være med.  Det er viktig at det gis beskjed dersom en elev ikke kan delta. Beskjed gis e-post til Louise på  
post@danz.no og ikke til dansepedagogen. 
 
SMITTEVERN  
Alle er kjent med smittesituasjonen i Norge og elevene har vært superflinke gjennom hele semesteret.  For forestillinger krever 
dette litt ekstra oppmerksomhet med endringer knyttet til logistikk, salplassering og hvordan vi gjennomfører forestillinger.   
Elever: Alle grupper skal oppholde seg i sin garderobe før og etter de har danset – ingen får i år lov til å sitte på scenen.   
Elever som går i barneskolen skal danse på kun en forestilling og programmet finner du på www.danz.no/forestillinger.    
Elever f.o.m. 8.kl. skal danse på begge forestillinger (bortsett fra 6-8.kl.hiphop). Forestillinger  varer i ca. 40 minutter.  
Publikum. Billettsystemet bestemmer plasser og familier kan sitte sammen men da må de også kjøpe billettene sammen ellers 
gjelder regler som over alt ellers: bli hjemme om du er syk, host i albuen, bruk desinfiserende middel som er satt ut i foajeen og 
hold 1 m. avstand. 
 
GENERALPRØVER  
Generalprøver for alle elever er på lørdag 28.november fra kl. 11:00.  ALLE finner tider for oppmøte og gruppevaktinfo på side 3.  
VIKTIG! Alle prøvene er lukkede og det er ikke adgang til andre enn 1 foresatte til de aller minste elever (5+6 år), gruppevakter 
og elever.  Alle andre skal av smittevernhensyn ikke være i salen.  Gruppevakter må møte opp i garderoben til gruppen sin i god 
tid før sceneprøven, følge elevene opp på scenen 5 minutter før prøven og vente på sidescenen til de er ferdig å øve. 
Gruppevakten skal så følge elevene ned til garderoben igjen. Elever får ikke tilgang til salen under prøvene og må vente i sin 
garderobe til deres tur å komme på scenen. 
 
Vi ber om at alle respekterer dette da vi har hektiske timer sammen med elevene.  Noe som krever stor konsentrasjon og ro! 
 
Det er samme prosedyre på forestillinger.   
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Billetter blir lagt ut for salg f.o.m. 1.november og kan kjøpes/bestilles på www.gjovikkultursenter.no eller kjøpes på automater i 
kinofoajeen, kinokiosken og Gjøvik bibliotek.  Det er lov med kun 200 publikum per forestilling, så her er det første mann til 
mølla prinsippet og vi anbefaler sterkt at alle kjøpe billett på forhånd. 
 
Pris:  Voksen: kr. 200,- / Honnør: 120,- / Barn: 2-12 år kr. 120,-    Prisene er ekskl. billettavgifter.   
 
Kostymer for hver gruppe finner dere på de neste sider.  Kostymer  som er skrevet UTHEVET blir utlånt av Dansesenteret og 
leveres tilbake til kostymeansvarlig etter siste forestilling.  Noen av kostymer er basert på «basis» klær som vi håper elever har 
selv.  Tapte eller ødelagte kostymer må erstattes. Det er selvfølgelig fint med sminke og stelt hår. 
 
Gruppevakter for elever t.o.m.7.klasse: 
1.  På lørdag 28.november vil en Dansesenter ansatt står i foajeen og hjelper alle med å finne frem til sin garderobe. 
2.  Gruppevakter vil får tilsendt navneliste pr. epost i forkant av generalprøven.  Mer informasjon får alle på scenekanten under 
prøven. 
3.  Barna ”leveres” til gruppevaktene i garderober senest 20 minutter før forestillingen starter.  Gruppevakter følger barna til 
scene og holder de samlet.  Gjør nødvendig toalettbesøk før elevene kommer opp på scenen! 
4.  Foreldre som tildeles denne jobben (vi følger listen alfabetisk) vil se barnas navn skrevet på oversikt og trenger ikke billett.   
5.  Gruppevakter vil kunne se gruppen sin fra salen på generalprøven, men må stå på sidescenen under forestillingen. 
6.  Det er også satt opp en reserve på småbarns grupper slik at dere kan bytte dersom det ikke passer.  Vennligst gi beskjed til   
Louise ved evt. bytting. (post@danz.no) 
7.  Gruppevaktene må gjøre seg til kjenne på scenen under generalprøven for å møte elevene og motta beskjed. 
 
Kostymeansvarlig:  En foreldre per gruppe er satt opp som kostymeansvarlig og må samle inn alle utlånte kostymer etter 
forestilling er ferdig, legge de pent sammen med klasseliste i garderoben til gruppen.  Viktig at alle krysses av som har levert!  
Kostymeansvarlig kan se forestilling og må kjøpe billett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPPE GENERAL- 
PRØVE 

GRUPPEVAKT KOSTYME- 
ANSVARLIG 

KOSTYME 

3-5.kl.hiphopkids 
Miko 

11:00-11:15 
Forestilling - 
kl.18:00 

Ella Eine Tandsæther +  
Edith Nyland Johansson 
Res: Johanne B.Lier 

Fargerike t.skjorte og olebukser. 
Lue eller caps – fritt valg. 
 

6-8.kl.hiphopkids 
Miko 

11:15-11:30 
Forestilling -
kl.16:00 

Alexandra Haavi 
Res: Emma Menna 

Sorte bukser/joggebukser – fritt valg av hoodie genser og 
t.skjorte under. 

9+10.kl.hiphop + VGS 
Miko 

11:30-11:45 
Begge 
forestillinger 

Alle har ansvar Stikkord – BAGGY!! Fritt valg av bukser og t.skjorte – bruk 
gjerne farger! 
Hår satt opp fra ansiktet. 

Voksen hiphop 
Miko 

Kl.11:45-12:00 
Begge 
forestillinger 

Blå olebukser og hvit t.skjorte. 
Egne skovalg. 

2.+3.kl.barnejazz 
Linn Camilla 

12:00-12:15 
Forestilling  - 
Kl.18:00 

Flobelle Scheslien-Wang 
+ Ina Rebne 
Res: Josefine Uthaug 

Sorte bukser/tights og ensfarget genser i brun/beige toner 
+ sorte sokker. 
Påsminkede «værhår» og oppsatt hår i 2 topper - (hund) 

4+5.kl.jazzmix 
Linn Camilla 

12:15-12:30 
Forestilling –  
kl.16:00 

Jenny Aven 
Res: Maje Oldertrøen 

Pauline Johnsgaard Pyjamas med bukse og overdel. 
Flettet hår. 
Pledd 

6+7.kl.jazzmix 
Linn Camilla 

12:30-12:45 
Forestilling - 
kl.18:00 

Emma Oline Pålsrud + 
Res: Hanna L.Veisten 

Sorte tights, fargerike oversized t.skjorte/tunika med belte 
i livet.  Leggvarmere. 

8-10.kl.jazzballett 
Linn Camilla 

12:45-13:00 
Begge  
forestillinger 

Alle har ansvar Sorte bukser og gull sokker og fargerik tynn genser. 
Paraply (avtales med Linn) 

VGS jazzballett 
Linn Camilla 

13:00-13:15 
Begge  
forestillinger 

Alle har ansvar Oline Bjerke-Grimnes Sorte hotpants, sort singlet og sort åpen skjorte.  
Gull knestrømper 



GRUPPE GENERAL- 
PRØVE 

GRUPPEVAKT KOSTYME- 
ANSVARLIG 

KOSTYME 

5+6.år barnejazz 13:15-13:30 
Forestilling –  
Kl.16:00 

Emma Li +  Frida 
Landgraff 
Res: Hennie 
D.Fergestad 

Luna Garcia Jacobsen Rødt paljett skjørt og overdel 
Hvite strømpebukser og ballettsko. 
Hår i musefletter. 

Klassisk ballett 
ungdom 

13:30-13:45 
Begge 
forestillinger 

Alle har ansvar Silje Granum Holm Sorte lange kjoler  
Sorte hotpants og ballettsko 

Moderne Ungdom 13:45-14:00 
Begge forest. 
 

Alle har ansvar Halloween tema. 

Moderne VGS 14:00-14:15 
Begge forest. 

Alle har ansvar Iselin Eliassen Sveum Hvite munnbind og vanlig klær – avtales med Mai Elin. 

Dance Project 
kompani 

14:15-15:00 
Begge forest. 
 

Alle har ansvar Sofia Isabel 1.Svarte dressbukser sorte ermeløs topp med høyhals. 
    Hvit bredstrikk til bukseseler + sorte hatt med hvit bånd. 
2. Sorte høyhalset genser – lyse vide bukser og overdel + lyse      
sokker 
3. Lyse kjoler + hvite hotpants 

 
 
 
 
Informasjon: 
Vi minner om at  høstsemesteret varer frem til og med forestillingen. 
Plassoppsigelse:  Frist for plassoppsigelse er 15.desember.  Hvis ingen annen beskjed er gitt,  
går eleven automatisk videre til vårsemester uten prøvetid.  
Påmelding for nye elever åpner 16.desember.   
Vårsemester begynner uke 1 – mandag 4.januar. 
 
Dersom du lurer på noe, bare ta kontakt på post@danz.no eller 93035165 
Vi gleder oss til en hyggelig og trygg dag med dans!!  Hjertelig velkommen!!   
 
Hilsen Louise, Mai Elin, Tena, Miko og Linn Camilla  


