SCENEPRØVER/FORBEREDELSER TIL BALLETT GALLA
NÅR
fre 17 nov
kl 17-18
kl 2015

lø 18 nov
kl 12-1315
kl 1315-14

sø 19 nov
kl 13-14
kl 14-1530

HVEM/HVA
Alexey og Filippa
Duett med Alekey - flere solister, de vi rekker av pdd
I Grenseveien

Josefine,Lydia,Filippa med Alekey - egentrening
Sara og Seline med Aleksey - egentrening
I Grenseveien

ballettklasse (som vanlig)
Duett med Alexey med solister
I Grenseveien

man 20 nov
Er det noen foreldre som kan hjelpe til med å kjøre kostymer ut til
teateret gjennom dagen og kvelden?
kl 13-14

masterclass Filippa og Lydia (josefine om det passer) med Alexey i Grenseveien

kl 1645
kl 1700
kl 1800

nivå 4 har oppmøte i Sandvika teater, benytt gjerne tog til sandvika stasjon
nivå 4 har sceneprøver så fort de rekker å bli klare
nivå 3 oppmøte i Sandvika teater
nivå 4 er ferdige, kan dra hjem når de har kontroll på kostymene sine og orden i
garderoben

kl 1830

kl 1730
kl 1800
kl 1830-1930

preprof har oppmøte, oppvarming i black boxen /naborommet
nivå 3 har oppmøte i Sandvika teater
nivå 3 har sceneprøver

kl 1930
kl 19-2030

nivå 3 er ferdige og kan dra hjem når de har kontroll på kostymene sine og
orden i garderoben
preprof har sceneprøver, og Alexey øver i black boxen med solister

nivå 2 i Grenseveien, vanlig trening med Nora
tirs 21 nov
kl 14 (teateret åpner ikke opp før kl 14)
kl 1430-1530
kl 1530-1700
kl 1630
kl 17-1830
kl 1730
kl 1830-2030

oppmøte for elever ved Masterclass, varme opp/gjøre seg i stand
masterclass i teateret med Alexey , Filippa og Josefine og Lydia
pdd Alekey, Filippa og Lydia og Josefine
Sara og Seline kommer så fort de kan til teateret etter skolen
preprof har oppmøte
preprof har sceneprøver
nivå 4 har oppmøte
nivå 4 har sceneprøver

ons 22 nov
kl 13-14

masterclass I GRENSEVEIEN med Alexey, Josefine og Lydia og Filippa

kl 1600
kl 1630-18
kl 18-19

preprof oppmøte i Sandvika teater, eller så fort de kan om de ikke rekker til kl
16 - ta gjerne tog til sandvika stasjon
preprof har sceneprøver
preprof noe ballettrening i black box (naborommet) etter sceneprøvene og

kl 18
kl 1830-1930
kl 1730
kl 18-1830
kl 18
kl 1930-2030

kostymepreparering
nivå 3 oppmøte
nivå 3 har sceneprøver, ha orden på kostymene før du drar hjem
nivå 2 oppmøte
nivå 2 og org kostymene sine etterpå så de vet at alt er på plass
nivå 4 oppmøte. Org kostymene, oppvarming i black box
nivå 4 har sceneprøver

nivå 0 og 1 har vanlig trening i Grenseveien

tors 23 nov
kl 17-18
kl 1745
kl 18-1845
kl 18
kl 1815-1915
kl 1845
kl 1915-1945
kl 1930
kl 1945-2015
ut kl 21

breakerne fra BMS og Andreas (pedagogen)
nivå 0 oppmøte - ha helst håret, bånd og sko og nivådrakt klare på ved ankomst
nivå 0 sceneprøver
nivå 1 oppmøte - ha helst håret, bånd og sko og nivådrakt klare på ved ankomst
nivå 1 sceneprøver
nivå 2 oppmøte - ha helst håret, bånd og sko og nivådrakt klare på ved ankomst
nivå 2 sceneprøver
breakerne i ESC har oppmøte
ESC har sceneprøve

nivå 3, 4 , preprof har vanlig trening i Grenseveien
Aleksey er også i Grenseveien
fre 24 nov
kl 12-13
kl 16
kl 1630-17

Alekey og Filippa masterclass i Grenseveien
Idas dansegrupper fra BMS har oppmøte
Idas dansegrupper fra BMS har sceneprøver

kl 17-1715
kl 17
kl 1715-1730
kl 16
kl 1630-1700
kl 1630
kl 1645
kl 1700-1730
innslipp publikum kl 1745
forestilling kl 18

breakerne fra BMS har sceneprøver med pedagogen Andreas
ESC har oppmøte
ballett gruppe 9-11 år tirs På Tå Hev i Grenseveien har sceneprøve
preprof oppmøte, sjekk kostymene
preprof oppvarming black box
nivå 4 oppmøte , sjekk kostymene
nivå 3 oppmøte, sjekk kostymene
nivå 4 oppvarming i black box

premierefest for nivå 3, 4 og preprof i foajeen i teateret

lør 25 nov
inn kl 1130 (teateret åpner ikke før)
kl 1230
kl 1230-1315
innslipp publikum 1315
forestilling kl 1330
kl 15
kl 1500-1530
innslipp 1545
forestilling kl 16
ETTER FORESTILLINGENE MÅ ALLE RYDDE OG HOLDE ORDEN PÅ SINE
KOSTYMER
søn 26 nov

preprof og nivå 4 oppmøte
nivå 0, 1 oppmøte (1 time før) - møt opp klare med håret, nivådraktene og litt
sminke
3 barnegrupper skal ha sine sceneprøver
preprof kan benytte scenen
oppmøte nivå 2, 3 - møt opp klare i nivådrakt , håret oppsatt og litt sminke
to barnegrupper skal ha sine prøver
preprof kan benytte scenen

inn kl 1130 (teateret åpner ikke før)
kl 1230
kl 1230-1315
innslipp publikum 1315
forestilling kl 1330
pause teknikere kl 1445
kl 15
kl 1500-1530
innslipp 1545
forestilling kl 16
ETTER FORESTILLINGENE MÅ ALLE RYDDE!!!
Er det noen foreldre som kan hjelpe til med å få kostymene tilbake til
Grenseveien?

preprof og nivå 4 oppmøte
nivå 0, 1, 3 oppmøte (1 time før) - møt opp klare med håret, nivådraktene og litt
sminke
2 barnegrupper skal ha sine sceneprøver
preprof kan benytte scenen

oppmøte nivå 2 - møt opp klare med håret, nivådraktene og litt sminke
to barnegrupper skal ha sine prøver
preprof kan benytte scenen

