
Föreställningar på Mimers Hus teater den 10 maj 

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. 

• Kostymer får eleverna låna av oss. Eventuellt behövs vissa accessoarer. Det meddelas i så 
fall av läraren. Balettgrupperna skall ha vita trosor och ljusa dansskor eller vita sockar. 

• Barndansgrupperna ska vara barfota. 

• De elever som medverkar i en föreställning ska ha med sig en lätt matsäck. Kladdfri. 

• De elever som medverkar i båda föreställningarna ska ha med sig en rejäl matsäck.  

• Grupperna repeterar på teatern den 10 maj innan föreställningarna, se schemat. 

• Söndagen den 10 maj klär eleverna om i Dans och Dramasal. Vi är tacksamma om föräldrarna 
till de yngre barnen tar hand om ytterkläder och skor. 

• Alla danser är ca 3 min långa. Ni kommer att kunna följa barns utveckling från 3 år till vuxna. 
Föreställningarna är ca 90 min. De yngre barnen släpps ut över scenen efter föreställningen, 
de äldre går ut genom hallen. 

• Publikinsläpp 10 min innan föreställningen börjar. 

• Vi har biljettförsäljning till föreställningarna i samband med lektionerna följande datum:  
Kärna: Obs! Vi använder entrén på baksidan av huset. 
vecka 16: tisdag 14/4 klockan 16.30-19.00 
Mimers: Obs! På söndagar använder vi entrén närmast parkeringen på höger sida av huset 
vecka 16: torsdag 16/4 kl. 17.00-19.30  
vecka 16: söndag 19/4 kl. 10.00-17.00 
vecka 17: söndag 26/4 kl. 10.00-17.00 om biljetter finns kvar  
vecka 18: söndag 3/5 kl. 10.00-12.00 om biljetter finns kvar 

• Biljettpris: Vuxna 100:- barn 5-16 år 50:-. Yngre barn får sitt i knät utan biljett.  
Jämna pengar eller Swish. Numrerade platser. Biljetter kan ej reserveras.  
Biljetter återköpes t.o.m söndag 3/5 kl.10.00-12.00 på Mimers Hus. 

• Föreställningarna filmas av Logzin  och Jumps & Turns kommer att bjuda alla elever på filmen. 
Den kommer att finnas som en länk på hemsidan. Vi finns numera även på Facebook och 
Instagram. Gilla oss gärna. 

• Photo by sven kommer att ta bilder. Om någon av er inte vill att ert barn finns med på bild på 
hemsidan, vänligen maila oss.  

• KONTROLLERA ATT DU KÖPER BILJETTER TILL RÄTT FÖRESTÄLLNING!  
De yngre barnen i Kungälv är med kl.14.30. De yngre i Kärna kl.17.00. De äldre 
eleverna medverkar i båda föreställningarna. Se schemat ”Gruppindelning Mimers”. 

Välkommen! 
Elisabeth, Nadia o Sara  

elisabeth@jumpsandturns.se  www.jumpsandturns.se   

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