
 

Vårforestilling Norsk Ballettinstitutt 2023 
Akrobatikk 12 år+, torsdag 1615B Lillestrøm m/Isabella 

Kurs A4A2 
 

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

 
Billetter kr 310,- / barn (3-16 år) kr 195,- / familie (2v+2b) kr 880,- 

Viktige datoer og  
annen info: 

Akrobatikk 12 år+, torsdag 1615B Lillestrøm m/Isabella 
Kurs A4A2 

Torsdag 9. mars 
Vanlig klassetid 

Kostymeprøve og fotografering til forestillingsprogrammet.  
Husk alt du må ordne selv til kostyme! Sett opp håret!  
Se kostymeinfo under. 

Torsdag 23. mars 
Vanlig klassetid 

Åpen klasse! 
1-2 foresatte er velkommen inn i salen til å se på en ordinær dansetime J    

Torsdag 13. april 
Kl. 16.30-17.45 

Fellesprøve med A4A1 
Sal B 

Torsdag 20. april 
Vanlig klassetid 

Siste ordinære danseklasse  
 

Torsdag 27. april 
Kl. 16.45-17.30 

16.45 Oppmøte i sal B  
17.00-17.30 Sceneprøve i Teatersalen, Lillestrøm Kultursenter 
Sett opp håret som til forestilling + vanlig dansetøy (ikke kostyme) 
Oppmøte 10 min. før i Teatersalen.  
Det er ikke vanlig klasse denne dagen.  

Fredag 28. april 
Hjemme 

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

Lørdag 29. april 
 
Forestillingsdag  
kl. 14.00 + 17.30! J 
 

Oppmøte kl. 09.30 ferdig skiftet i garderobe C 
Møt opp med ferdig oppsatt hår og ha på alt av eget kostyme + joggedress 
eller lignende. Kostymene som leies ut håndteres av 
pedagoger/kompaniforeldre inne i garderoben (både utlevering og 
innlevering).   
 
Kl. 10.00-12.00 ca: Generalprøve på scenen 
Vi anbefaler at elevene tar en pause utenfor Kultursenteret mellom 
generalprøver og forestillinger.  
Oppmøte 30 min før forestilling i garderoben.  
 
Kl. 14.00+17.30 Forestilling!   
 

Kostyme 
 
 

Leier: Svarte skjørt, svart slips og bukseseler 
Ordner selv: Hvit t-skjorte, hvite sokker som slutter under knærne 
Håret i musefletter som flettes. 

Kostymeleie 125,-  
Betales via Vipps innen uke 13 (2. april) 
Betal til 562944 (Norsk Ballettinstitutt Kjerstin Kartrud)  
Merk betalingen med navn på barn + kurskode «AAA2»! 

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

unngå forsinkelser!! 
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.   

 



 
Vi gleder oss! J Administrasjonen på NBI 


