Lillestrøm, juni 2015
DETTE FORVENTER VI AV DEG SOM FORELDRE
Norsk Ballettinstitutts Dansekompani har nå eksistert i 10 år.
Det har vært travle år med masse moro og masse arbeid, og vi ser utrolig flott fremgang
og gode resultater hos de elevene som har vært med disse årene!
Vi krever mer av våre ca. 60 danserne i Kompaniet enn av de ”vanlige” danserne våre, og
ber dere om å være klar over at dette gjelder dere alle som familie. Vennligst vær derfor
klar over at vi forventer at dere:
 Følger jevnlig med på beskjeder om prøvetider, show osv.
Dette blir offentliggjort i prøveplaner på hjemmesiden vår under ”Avdeling
Lillestrøm” – ”Dansekompaniet” – ”Informasjon til medlemmer”. Vi sender også
ut mail til gruppene og bruker Facebook-gruppene våre aktivt (NBI Lilleputter
Kompani + NBI Dansekompani – alle).
Sjekk hjemmesiden FØRST – før du sender oss mail med evt. spørsmål…! ☺
 Stille opp som sjåfør til ulike show.
 Under elevforestillingene blir Kompaniforeldre satt inn til å hjelpe til med
kostymeutlevering og –innlevering samt hjelp under/bak scenen. Vi lager en
arbeidsliste i forkant som dere evt. må endre innad i foreldregruppen.
 Holde kontakt med foreldrekontaktene og tilby din hjelp når det er behov for det
(eks. ved kjøpesentershow m.m.).
 At dere alltid gir beskjed til ansvarlige ved NBI ved eventuelle fravær (gjelder alt
som skjer!).
 At dere følger opp Kompanimedlemmene i løpet av året. De har et krevende år
med til tider hektiske perioder, og de vil da trenge støtte hjemmefra. Husk alltid å
sørg for at de har med vannflasker, sunne og næringsrike matpakker ved lange
prøver/show, at kostymer er hele (også strømpebukser, riktige dansesko og
lignende), at hårnett/hårspray osv. er på plass m.m.
 ”Grunnkostyme”: Når Kompaniet har show får de som oftest låne kostymer av oss
gratis. Men det er alltid kjekt å ha følgende selv: lyse ballettsko, svarte jazzsko, lys
strømpebukse, hvit og svart singlett, hvit og svart hotpants (liten shorts),
hudfarget/nøytralt undertøy.

Vi gleder oss til videre samarbeid! ☺
Med vennlig hilsen
Norsk Ballettinstitutt
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