
Juleforestilling 2022 
 

Juleforestilling Norsk Ballettinstitutt 2022 
Klassisk ballett nivå 9, torsdag 16.00 Sal C Lillestrøm m/Irina 

Kurs A4K9 
 

Billetter selges direkte fra Lillestrøm Kultursenter www.lillestrom-kultursenter.no eller  
tlf: 64845550  OBS! Det blir utsolgt!! 

 
Billetter kr 295,- / barn (3-16 år) kr 185,- / familie (2v+2b) kr 820,- 

Viktige datoer og  
annen info: 

Klassisk ballett nivå 9, torsdag 16.00 Sal C Lillestrøm m/Irina 
Kurs A4K9 

Torsdag 20. oktober 
I klassetiden 

Vanlig klasse (ikke visning) 
Visningsklassen for klassisk ballett nivå 9 blir på mandagsklassen,  
mandag 17. oktober. Foresatte er da velkommen inn i salen. 

NB!!!  
Danseklassen din er full. Pga. dansestudioets størrelse ønsker vi derfor at hver elev 
kun har med 1 foresatt hver på visningsklassen.  

Det er lov til å ta film/bilder underveis for å vise til øvrige foresatte/familie, men vi gjør 
oppmerksom på at det ikke er lov å dele dette med andre og i sosiale medier pga. 
andre barns personvern.  

Torsdag 17. november  
I klassetiden 

Kostymeprøve på danseklassen din 
Husk å ta med alt du skal ordne selv! Se under. 
 

Torsdag 1. desember 
I klassetiden 

Siste ordinære danseklasse.  
 

Søndag 4. desember 
Hjemme 

Sjekk at du har alt dansetøy + ”hårting” klart! 
Pakke: Vannflaske (ikke saft) og evt. matpakke. 
Ta av smykker og neglelakk.  

Mandag 5. desember 
Forestillingsdag! J 
 

Oppmøte kl. 15.10 ferdig skiftet i garderobeC. 
Møt opp med ferdig oppsatt hår og ha på alt av eget kostyme. 
Kostymene som leies ut håndteres av pedagoger/kompaniforeldre inne 
i garderoben (både utlevering og innlevering).   
 
Kl. 15.30-ca 16.30: Generalprøve på scenen 
Foregår uten foreldre.  
Husk matpakke og drikke! Oppmøte igjen senest kl 17.10 i 
garderoben.. 
 
Kl. 17.30 Forestilling!  

Kostyme 
 
 

Leier: Skøytekostymer 
Ordner selv: Hvite ballettstrømpebukser, ballettsko 
Håret i topp 

Kostymeleie 150,- 
Betales via Vipps innen uke 46. 
Betal til 562944 (Norsk Ballettinstitutt Kjerstin Kartrud)  
Merk betalingen med navn på barn + kurskode ”A4K9”! 

 
De angitte tider er når prøve/forestilling begynner, så vær der før for å 

unngå forsinkelser!! 
Ikke spis i kostyme! Godteri, brus og popcorn er forbudt i NBIs dansesaler! 

Har du fortsatt noen spørsmål; se www.dansen.no, spør din pedagog, 
eller ta kontakt på e-mail: ingvild@norskballettinstitutt.no eller 

isabella@norskballettinstitutt.no.   
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Vi gleder oss! J Administrasjonen på NBI 
 


