Oppdatert juni 2015

Regler for oppmøte til prøver og show for Dansekompaniet
Vi har noen klare regler på fravær og oppmøte ifm. medvirkning på våre show. Dette er
fordi det ofte blir endringer i plasseringer på dansene, og hvis man ikke er tilstede
skaper det mye forvirring og rot.
 Kan eleven ikke møte når det kun er én plasseringsprøve/gjennomkjøring i
forkant av forestilling, kan eleven heller ikke delta på show.
 Når det er satt opp flere prøver SKAL administrasjonen på NBI ha beskjed god tid
i forkant av prøven om du ikke kan komme eller ikke. Slike beskjed skal gå fra
foresatt til kontor, ikke fra elev til pedagog eller fra elev til elev til pedagog.
Er prøven i gang og en elev ikke er der uten at vi vet årsak til dette, setter vi
plasseringer UTEN den eleven og man mister muligheten til å være med på det
aktuelle showet.
 Det skal også gis beskjed i FORKANT av prøvene om det er noen av de satte
showene man vet man ikke kan være med på.

Det er viktig at alle følger disse reglene og gir beskjed om de ikke kan være med på noe
av det som er satt opp. Vi har full forståelse for at det kan være anledninger hvor man
ikke kan møte, MEN det må gis beskjed til kontoret. Hvis det skjer gjentatte ganger at et
medlem uteblir uten å ha gitt beskjed, anses dette som for liten interesse i å være en del
av gruppen og man risikerer å miste plassen.
Vi forventer at man som Kompanimedlem stiller opp på alle slags show.
Til informasjon har vi nærværlister på alle prøver så det er lettere for oss i
administrasjonen og prøvelederen å følge med hvem som er med når.
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