
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Informasjon Høstsemester 2019 
«VINTERBARN DANSER» 30.november - kl. 16:00 og 18:00 
 
Nå er det 7 uker igjen til  Vinterbarn Danser og i år inviterer vi til to elevforestillinger på lørdag 30.november. 
Alle generalprøver er samme dag fra kl.10:00 til ut på ettermiddagen og vi håper at alle har mulighet til å være med.  Vennligst gi beskjed hvis en  
elev  ikke kan delta på post@danz.no 
Elever t.o.m. 7.klasse (unntatt 7+8.kl.hiphop) skal danse på en forestillinger og programmet finner du på www.danz.no/forestillinger.    
Elever f.o.m. 8.kl. skal danse på begge forestillinger. 
Forestillinger  varer i ca. en time.  
De minste elever sitter på scenen frem til halvveis i programmet.  Etter innslaget # 4 skal de gå frem til scenekanten og finne foreldrene sine eller et ledig 
sete.  Elever trenger ikke billett til forestillinger men må viser elevbevis til dørvakter dersom de skal se på den andre forestilling.  
OBS: Elevbevis deles ut på generalprøver.   
 
Generalprøver for alle elever er på lørdag 30.november. Dere finner oppmøte og gruppevaktinfo på side 2.  Disse prøvene er lukkede prøver og det er 
ikke adgang til andre enn 1 foresatte til de aller  minste elever (5+6 år), gruppevakter og elever.  Alle andre vil bli bedt om å forlate salen.  Vi ber om at alle 
respekterer dette da vi har hektiske timer sammen med elevene.  Noe som krever stor konsentrasjon og ro ! 
 
Billetter blir lagt ut for salg f.o.m. 1.november og kan kjøpes/bestilles på www.gjovikkultursenter.no eller automater i kinofoajeen, kinokiosken og Gjøvik 
bibliotek.   
OBS! For de familiene som ønsker å se begge forestillinger, tilbyr vi billetter til 2.forestilling til 25% rabatt.  Billetter må kjøpes samtidig med fullprisbillett 
og heter tilleggsbillett.  Disse  kjøpes kun i kiosken eller biblioteket.    
Pris:  Voksen: kr. 200,- / Honnør: 100,- / Barn: 2-12 år kr. 80,-    Prisene er ekskl. billettavgifter.   
Det koste å produsere en forestilling med så mange aktører og vi ønske å legge til rette for at alle elever får en god opplevelse på scenen.  Dansesenteret 
mottar ingen form for offentlig støtte og derfor går billettsalget til å dekke lønnskostnader, teaterleie, innleid lyd og lystekniker, kostymer og rekvisitter.  
I fjor økte leiekostnader, men vi velger å beholde billettprisen vi har hatt de siste 4 år. 
 
Kostymer for hver gruppe finner dere på de neste sider.  Kostymer  som er skrevet UTHEVET blir utlånt av Dansesenter og leveres tilbake til 
kostymeansvarlig etter siste forestilling.  Noen av kostymer er basert på «basis» klær som vi håper elever har selv.  Ved tap eller ødeleggelse koster  
erstatningen kr.300,- 
Det er selvfølgelig fint med sminke og stelt hår. 
 
Gruppevakter for elever t.o.m.7.klasse: 
1.  De minste elevene skal sitte på scenen første del av forestilling og vil være synlig fra salen.  Derfor trenger vi 2 gruppevakter per gruppe for å holde      
barna i ro.  (se oversikt.)  Småbarnsgrupper  hentes av foreldrene sine fra scenekanten etter innslag nr. 5. 
2.  Barna ”leveres” til gruppevaktene i garderober senest 20 minutter før forestillingen starter.  Gruppevakter følger barna til scene, holder de samlet og   
ledsager de inn på sine sitteplasser på scenen.    Alle må på do før de kommer på scenen! 
3.  Foreldre som tildeles denne jobben (vi følger listen alfabetisk) vil se barnas navn skrevet på oversikt og trenger ikke billett. 
4.  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.  
5.  Gruppevaktene må stille opp på scenen under generalprøven for å møte elevene og motta beskjed og klasseliste. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gjovikkultursenter.no/


GRUPPE GENERAL- 
PRØVE 

GRUPPEVAKT KOSTYME- 
ANSVARLIG 

KOSTYME 

3+4.kl.hiphopkids 11:00-11:15 
Forestilling - 
kl.18:00 

Emilie Marigård + Dina 
Reinertsen. 
Res: Hedda Heimstad 

Rød, rosa eller lilla topp og blå olabukser.   
Egen valg av sko + oppsatt hår. 
 

5+6.kl.hiphopkids 11:15-11:30 
Forestilling -
kl.16:00 

Agnethe Juul  
Res: Andrea Kovacevic 

Svart eller mørkeblå jeans/ lyse blå overdel.  
Lys fargede sko + oppsatt hår. 
 

7+8.kl.hiphop 11:30-11:45 
Begge 
forestillinger 

Alle har ansvar Magda Calka Svart bukser + svart genser eller t.skjorte/caps/hatt.  
Hvit munnmaske 
 

9+10.kl.hiphop + 
VGS 

11:45-12:00 
Begge  
forestillinger. 

Alle har ansvar Hvite t.skjorter og blå jeans.  Sko - egen valg 
 

2.+3.kl.barnejazz 12:00-12:15 
Forestilling –  
kl.18:00 

Hedda Holm + Jenny 
Hellum 
Res: Marthe Hasle 

Mia Bakkelund Superhelter – egne rose klær – tights, t.skjorte, skjørt 
eller kjole + jazzsko 
Kapper/masker 

4+5.kl.jazzmix 12:15-12:30 
Forestilling - 
kl.16:00 

Ellen-Sofie Frøsaker + 
Frida Ringen 
Res: Jenny Elveli 

Lena Zdravkovic Gull eller sølv glitter kjoler /  sorte tights + jazzsko 
Høy hestehale med gull eller sølv hårpynt. 

6+7.kl.jazzmix 12:30-12:45 
Forestilling – 
Kl.18:00 

Anne Kristine 
Tømmerstigen + Dorthe 
Bakke 
Res: Johanne Døsen 

Julie Schonhovd Fuskepels pulsvarmer/leggvarmere/ strisekker kjoler/ 
tau eller skinn belte m/egne rekvisitter – viking tema! 
  
 

8-10.kl.jazzballett 12:45-13:00 
Begge forest. 

Alle har ansvar Silje Granum Holm Egne svarte bukser/hvit skjorte + slips / bowler hatt 
 

VGS jazzballett 13:00-13:15 
Begge forest. 

Alle har ansvar Sunniva Rostad Fargede bukser + svarte topp + jazzballett sko 
 

5+6.år barnejazz 

 
13:15-13:30 
Forestilling –  
Kl.16:00 

Adelen Skavhaug-Olsen 
+ Emina Larsen-Håpnes 
Res: Elea Vandli Akre 

Flobelle Scheslien-
Wang 

Rosa tyll-kjole + musehale 
Håret opp i museører + musesminke 



GRUPPE GENERAL- 
PRØVE 

GRUPPEVAKT KOSTYME- 
ANSVARLIG 

KOSTYME 

Klassisk ballett 
ungdom 

13:30-13:45 
Begge forest. 
 

Alle har ansvar Emilie Nannestad Lange hvite tutuer og hvite drakt/strømpebukser/ballettsko + 
smal tyll armer 
Hår oppsatt i ballett topp. 

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

Alle har ansvar Egne pysj eller nattkjole + tepper. 

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

Alle har ansvar Avtales med Mai Elin. 

Dance Project 
kompani 

14:15-14:45 
Begge forest. 
 

Alle har ansvar Avtale med Louise. 

Informasjon: 
Vi minner om at  høstsemester 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 2 – mandag 6.januar. 
 
Dersom du lurer på noe, bare ta kontakt på post@danz.no eller 93035165 
Vi gleder oss til en hyggelig dag med dans!!  Hjertelig velkommen!!   
 
Hilsen Louise, Mai Elin, Tena, Miko og Linn Camilla  


