
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAG SKA HA PÅ MIG:   

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________

 

 ________________________________________________________________

   

UPPVISNING i 

Katedralskolans Aula  

tis 10/12 19:30-20:15 

och eventuellt 20:30-21:15 

 

 

OBS! Mer info på baksidan! 

SHOWGRUPP 2 

1. Jazz Prep (Natalie)  

2. Show F2, 13+ (Lina) 

3. Burlesque/Broadway Jazz Ö, 16+/Vuxen (Cristian) 

4. Cheerleading N, 9-12 år Gr.2 (Cornelia) 

5. Balett Tå Ö, 13+ (Sophie) 

6. House Ö, 13+ Gr.1 & Gr.2 (Sophie) 

7. Balett F1-F2, 9-12 år (Cristian) 

8. Jazz Funk F1, 15+ (Julia) 

9. HipHop F-F1, 9-12 år (Sophie)   

10. Lyrisk Jazz M, 15+ (Ellinor) 

11. Jazz F1, 13+ (Sophie) 

12. Locking F2, 13+ (Linda) 

13. Jazz F3, 9-12 år (Ellinor) 

14. Cheerleading F2-F3, 13+ (Nellie & Linn) 

15. Stepp F1, 13+/Vuxen (Natalie) 

16. Elements (Ellinor) 

BRA ATT VETA: 

Inget inplanerat genrep inför dessa shower. 

VINTERSHOWERNA: Showgrupp 2 är endast med i SHOW 2 på tis 10/12 

kl.19:30-20:15 i Katedralskolans Aula på Samuel Ödmans Väg 1, Växjö. 

Om biljetterna tar slut till föreställningen kl.19:30 (vilket de kan göra) så kör vi en 

föreställning till av show 2 kl.20:30-21:15, så boka även in detta och håll er 

uppdaterade på våra sociala medier om hur det går med eventuella 

extraföreställningar. 

Till er som uppträder: Kom ombytt och uppvärmd till showen, samling kl.19:00. Vi 

räknar med att alla deltar i dessa shower, om du inte kan vara med så måste du 

meddela dansledaren i god tid. 

Till er i publiken: Ta det lugnt, ha tålamod och vänta på er tur i kö. Det kan bli trångt 

vid publikinsläpp och utsläpp men alla får plats. Om ni vill ta bilder med ert barn 

och/eller ge blommor så ber vi er göra det efter showen i entrén så ni inte dröjer 

kvar för länge i aulan om det ska in en ny publik. 

BILJETTER: Det är begränsat med platser till de olika showerna, men vi hade gott 

om platser förra året. De kostar 75kr/st (50kr/st för de mellan 3-12 år, gratis för de 

under 3 år om de sitter i knät). Biljetterna släpps mån 11/11 och finns i år endast att 

köpa via Biljettkiosken på www.biljettkiosken.se/dansaivaxjo Alla biljetter är 

onumrerade. (OBS! Man kan inte köpa biljetter i våra danslokaler). Vi kommer även 

mejla ut direktlänkar till showerna om man är lite osäker. Inget maxantal på 

biljettköp i år. Först till kvarn gäller! Men tänk på att dessa shower främst är till för 

de närmaste i familjen. De större showerna i maj i Växjö Konserthus har plats för 

alla som vill komma. Eventuellt kvarvarande biljetter kommer finnas till försäljning 

innan showerna på plats i Katedralskolan. 

PARKERING: Det finns parkering utanför Katedralskolan, men det är trångt. 

http://www.biljettkiosken.se/dansaivaxjo

