Norsk Ballettinstitutt, julen 2022

Huskeliste for ”Førjulskos”, juleforestilling 2022 INFOSKRIV ANGÅENDE FORESTILLING:
HER ER NOEN REGLER SOM PEDAGOGENE OG FORELDRE TRENGER Å
GJØRE ELEVENE OPPMERKSOMME PÅ FØR FORESTILLINGENE! J
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Sceneprøvene i forkant foregår i vanlig dansetøy (altså uten kostymer), så møt opp i
vanlig dansetøy + litt ekstra tøy til å ha over hvis det er kaldt i Teatersalen. Håret skal
være oppsatt sånn som på forestillingen!
Alle prøver begynner presis, så vær ute i god tid.
Legg igjen smykker hjemme. Det er ikke lov med noen form for smykker eller neglelakk
til forestilling.
Under prøver og forestilling er det heller ikke lov med tyggegummi. Mat og drikke på
sceneområdet er strengt forbudt. Godteri, popcorn og brus er ikke lov under
forestillingen og i garderobene.
På forestillingsdagen skal du møte opp ferdig skiftet; altså ha på det du selv skal ordne
av kostymet + ferdig oppsatt hår. Ha også på/med egen joggedress/kosedress el.lign.
til å ha på i pauser og når vi er ferdige.
Ta med en sunn og god matpakke, frukt og grønt + vannflaske. Husk å navne tingene
dine!
Minn alle på at i sceneområdet skal det være helt stille. Ingen har noe på scenen å gjøre
når de ikke skal danse. Ansvarlig pedagog i scenedøren slipper gruppen inn når det er
deres tur, - ikke lov å gå inn før det! Når du gjør deg klar i vingen, må du huske på at
hvis du kan se publikum, så ser publikum deg. Stå inntil veggen, ikke i veien for de med
hurtigskift.
For at alle skal få anledning til å se de andre dansene, kan de som har tid til det, smyge
seg ut i publikumssalen og se på under generalprøven. Sitt sammen med gruppen din!
Det er den eneste anledningen de har til å bevege seg ut i salen. Under forestillingene
er det strengt forbudt å gå ut i salen eller publikumsfoajéen.
NB! Det er ikke lov med foresatte inne i saler/garderober (unntak
barnepassere/Kompaniforeldre).
Alle leide kostymer håndteres og leveres ut direkte fra pedagogene inne i garderobene.
Man får ikke kostyme uten å ha betalt kostymeleien sin, så dobbeltsjekk om du har
husket å vippse ditt leiebeløp (se infolappen din for mer info + Vipps-nummer).
Forestillingen i år blir ikke filmet av NBI.
Etter endt forestilling kan grupper i sal A hentes der oppe av 1 foresatt. Elever i sal B
(opp til og med nivå 4) følger vi opp til foajeen (ved gardroben/blackbox) og foresatte
henter der. Elever på nivå 5 og eldre kan gå ut selv.
Danser du mange forestillinger på rad? Husk å få frisk luft og mat/drikke mellom
generalprøve og i pauser!

Det blir inget fysisk program for forestillingen i år, men du kan se PROGRAMMET i et digitalt
program via QR-kode som du vil finne inne i Teatersalen på forestillingsdagene.
Vi gleder oss!!!! J
Hilsen Administrasjonen & pedagogene på NBI

