
KEVÄTNÄYTÖKSET 2022

Kevättalven treenit ovat sujuneet mukavasti ja lähenevät kilpailut ovat selvästi sähköistäneet
tunnelmaa. Vallitsevassa maailmantilanteessa tuttujen treenikavereiden kanssa
harjoituksissa vietetty aika on tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeää ja luo elämään turvaa ja
jatkumoa.
Meillä oli hiihtoloman todella lämminhenkinen esityshameiden kunnostustyöpaja, joka tiivisti
ryhmähenkeä ja tanssijalle tärkeä käsinompelu taito karttui
Muistutraisin vielä kuinka tärkeä jokainen esitysharjoitus on koko ryhmän kannalta ja
poissaolot vaikuttavat paljon esityksen harjoitus prosessiin kun joudutaan kertaamaan
aiemmin opittua ja korjauksia poissaolleille.

Kevätnäytökset lähestyvät ja tässä viestissä selviää juuri AMETISTIEN tärkeimmät tiedot
koskien näytöksiä.

Edustusryhmillä on kenraaliharjoituksia sekä perjantaina 22.4. omista esityksistään, sekä
näytöspäivänä (23.-24.4) ennen kyseistä näytöstä tekniikkatuntien esityksistä. Kaikki tämä
tapahtuu perinteisesti SYK:illä Haagassa (Isonnevantie 8). Ryhmän pukuhuone selviää
perjantain kenraaliharjoituksissa.

Perjantai 22.4.

Paikalle klo 17.30
Kapteenit vetävät alkulämpät / jokainen huolehtii omasta lämmittelystä!

Kenraalit:

● klo 17.45 :  “ Leirinuotiolla”, baletin koreografia
● klo 18.45 : “Starlight”, showtanssin koreografia
● klo 19.15 : “Sleepwalkers”, nykytanssin koreografia
● klo 20.00 : “Crazy in love” ,latinoshow alkeet-perustaso

Lauantai 23.4.

Paikalle klo 10.00

klo 11.00 näytöksen kenraalit:

● klo 11.40

KLO 11.00 NÄYTÖS

● Starlight / Maanantai, Metsälä, Ametistit -Showtanssin koreografia
● Step out  / Maanantai, Metsälä,Ametistit- Loiste (11-13 v) showtanssin jatkotaso



● Crazy in love / Lauantai, Metsälä Latinoshow alkeet-perustaso (Ametistit)

Paikalle klo 15.00

klo 16.00 näytöksen kenraalit:

● klo 15.40 “Enemy”

KLO 16.00 NÄYTÖS

● Sleepwalkers / Lauantai, Metsälä, Ametistit - Nykytanssin koreografia
● Enemy / Lauantai, Metsälä, Loiste (11-13v),Ametistit- Nykytanssin jatkotaso

Sunnuntai 24.4.

Paikalle klo 12.15

klo 13.30 näytöksen kenraalit:

● klo 12.45 “Adagio”Torstai, Metsälä, Hohde baletin tekniikka (Ametistit)

KLO 13.30 NÄYTÖS

● Adagio / Torstai, Metsälä, Hohde baletin tekniikka (Ametistit)
● Leirinuotiolla / Metsälä, Torstai, Ametistit - Baletin koreografia

Esityksen nimi Vaatteet Hiukset Meikit

Starlight

Kultaiset
housuhaalarit,alle
urheilutoppi,
varvaspikkarit

Kultaiset
housuhaalarit, alle
urheilutoppi,
varvaspikkarit

Kultaiset
housuhaalarit, alle

urheilutoppi,
varvaspikkarit

Step out
Siniset farkut ja värikäs
yksivärinen t-paita,
mustat sukat

Korkea ponnari perus



Grazy in love T-paita tanssila, omat
fakut puoliponnari perus

Sleepwalkers
Omat pyjamahousut ja
mustat paidat missä
sheer yläosa

ranskis perus

Leirinuotiolla

Balettipuku,
sukkahousut, pehmeät
tossut - huivi ja hame
Tanssilasta

nuttura perus

Adagio

Balettipuku, oma
kietaisuhame,
sukkahousut, pehmeät
tossut

nuttura perus

Enemy

Omat mustat
legginssit/housut. Paita
tanssilalta. Mustat
pitsiset silmikot.

Yläponnari perus


