
KEVÄTNÄYTÖKSET 2022

Kevätkausi on sujunut tähän asti hienosti ja tytöillä on ollut hyvä motivaatio ja innostus päällä
tunneilla. Kohta onkin ensimmäiset livekisat pitkään aikaan ja tytöt ovatkin harjoitelleet niihin
ahkerasti. Esitykset ovat selkeästi menneet viime kisoista taas eteenpäin. Ihana nähdä myös
miten hyvä joukkuehenki Spinelleissä tällä hetkellä on! :)

Kevätnäytökset lähestyvät ja tässä viestissä selviää juuri SPINELLIEN 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.

Muista tuoda jokaisena päivänä kotoa tarvittavat vaatteet, hiustarvikkeet, meikit sekä
hyvät eväät!

Perjantai 22.4.

Paikalle klo 16:00!!

Kapteeni vetää lämmittelyn

Kenraalit:

● klo 16.45 Baletin koreografia - Ystävättäret baletista Giselle
● klo 18.15 Nyky koreografia - Take Off
● klo 19.30 Show koreografia - Ready for the show

Lauantai 23.4.

Paikalle klo 12:30!!

Varakapteeni vetää lämmittelyn

klo 13.30 näytöksen kenraalit:

● klo 13.10 Hohde kärkitossutunti - Tunnelmia tunnilta

KLO 13.30 NÄYTÖS

● Baletin koreografia - Ystävättäret baletista Giselle
● Hohde kärkitossutunti - Tunnelmia tunnilta

Kapteeni ja varakapteeni huolehtivat että vaatteet on pakattu siististi omiin
pusseihinsa ja luokka jää siistiin kuntoon.



Sunnuntai 24.4.

Paikalle klo 11:30!!

Kapteeni vetää lämmittelyn

klo 13.30 näytöksen kenraalit:

● klo 12.20 La, Metsälä, Loiste (10-12v) - Enemy

KLO 13.30 NÄYTÖS

● La, Metsälä, Loiste (10-12v) - Enemy
● Nyky koreografia - Take Off

klo 16.00 näytöksen kenraalit:

● klo 15.30 To, Pakila Loiste - Movie stars

KLO 16.00 NÄYTÖS

● Show koreografia - Ready for the show
● To, Pakila Loiste - Movie stars

Kapteeni ja varakapteeni huolehtivat että vaatteet on pakattu siististi omiin
pusseihinsa ja luokka jää siistiin kuntoon.

Esityksen nimi Vaatteet Hiukset Meikit

Baletin koreografia
Balettipuku, sukkikset,
pehmeät tossut - mekot

Tanssilasta
Nuttura Perus lavameikki

Hohde kärkitossutunti

Luokkapuku,
balettisukkahousut,

kärkitossut, oma hame
(jos on)

Nuttura Perus lavameikki



Nyky koreografia

Hopea glitterinen paita,
musta hame ja omat
mustat legginssit ja

shortsit

Puoliponnari Perus lavameikki

La, Metsälä, Loiste

Omat mustat
legginssit/housut. Paita

tanssilalta. Mustat
pitsiset silmikot.

Yläponnari Perus lavameikki

Show koreografia

glitteri shortsit ja
mustat t-paidat, oma

tanssila
huppari/mustat
lämppähousut

Yläponnari Perus lavameikki

To, Pakila Loiste
Omat mustat

legginssit ja oma
musta toppi

Yläponnari Perus lavameikki


