
Föreställningar på Varlaskolan den 9 maj kl.14.30 och 15.45 

Här kommer lite ”bra att veta” inför föreställningen. 

• Alla som vill får vara med! Om ditt barn inte skall vara med måste du meddela oss 
snarast på elisabeth@jumpsandurns.se. Annars spricker det med placeringarna i 
danserna. 

• Aulan har inte så många sittplatser som teatern så för att alla föräldrar ska få se 
föreställningen kör vi två likadana föreställningar. 

• Jag har med mig erfarna medhjälpare som tar hand om barnen under och mellan 
föreställningarna. Jag är dock tacksam om 3-4 årsgruppen har en förälder med bakom 
scenen. Kanske kan ni byta så att den ena föräldern ser den första föreställningen och 
den andra den andra föreställningen? 

• Kostymer får eleverna låna av oss. Eventuellt behövs vissa accessoarer. Det meddelas i 
så fall. 

•  Balettgrupperna skall ha vita trosor och ljusa dansskor eller vita sockar. 

• Barndansgrupperna ska vara barfota. 

• Eleverna ska ha med sig en matsäck. Kladdfri. Nötförbud. 

• Grupperna repeterar i aulan den 9 maj innan föreställningarna och grupperna samlas: 
3-4 år och 4-5 år kl.13.45 
5-6 år kl.13.30 
Övriga kl.13.00 

• Alla danser är ca 3 min långa. Ni kommer att kunna följa barns utveckling från 3 år till 
vuxna. Föreställningarna är ca 45 min. Jag tar med mig ett par grupper med äldre elever 
från Kungälv för att ni ska få se hur jag vill att skolan i Kungsbacka ska utvecklas. 

• Publikinsläpp 10 min innan föreställningen börjar. 

• Vi har biljettförsäljning till föreställningarna i samband med lektionerna vecka 17-19. 

• Biljettpris: Vuxna 100:- barn 5-16 år 50:-. Yngre barn får sitt i knät utan biljett.  
Jämna pengar eller Swish. Biljetter återköpes t.o.m lör 2 maj. 

• De lektioner som ställdes in under min sjukdom tas igen under vecka 19, 
ordinarie tider. 

 
Välkommen! 

Elisabeth, Nadia och Sara 
elisabeth@jumpsandturns.se  www.jumpsandturns.se   

Obs! Ange alltid barnets för och efternamn samt grupp vid mailkontakt. 
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