
          

”VÅRAVSLUTNING 2022” Maihaugsalen, 1.mai – kl. 13:00, 15:00 og 17:00 
 
Etter 2 år med avlyste vårforestillinger, kan vi endelig invitere tilbake til denne sikker vårtegn! 
Vi skal  ha 3 danseøkter på søndag 1.mai hvor elever er delt opp inn i 3 grupper. 
Generalprøver er fordelt mellom lørdag 30.april og søndag 1.mai og vi ønsker at alle prioritere disse sceneprøver.   
Vennligst gi beskjed hvis du ikke kan så snart som mulig  til:  post@danz.no 
Elever skal danse på kun en forestilling bortsett fra DANZkids, Dance Project, AspirantCrew og CONVEYcrew.  
Programmet finner du på www.danz.no/forestillinger   
Forestillinger  varer i ca. en time.  
De minste elever sitter på scenen frem til halvveis i programmet hvor de skal gå frem til scenekanten og finne foreldrene sine eller et ledig sete.  Elever trenger 
ikke billett til sin egen forestilling, men dersom de skal se på en annen forestilling må de ha elevbevis .  Dere må spør etter denne på generalprøven. 
 
Generalprøvene  for alle elever er på 30.april eller 1.mai. Dere finner tidspunkt for oppmøte og gruppevaktinformasjon på side 2 og 3.   
Disse prøvene er lukkede prøver og det er ikke adgang til andre enn en foresatt til de aller minste elever (5år), gruppevakter og elever.  Det er ikke lov å ha med 
inn flere familiemedlemmer og alle andre vil bli bedt om å forlate salen.  Vi ber om at alle respekterer dette da vi har hektiske timer sammen med elevene. Noe 
som krever stor konsentrasjon og ro ! 
 
Billetter vil bli lagt ut for salg f.o.m. fredag 1.april på www.ticketmaster.no eller tlf. 22828197 
Pris:  Voksen: kr. 250,- / Barn: 2-12 år: kr. 150,-    DAGSPASS (kr. 395,- voksen og kr.200,- barn) gjelder for en person som skal se flere enn en danse økt.  
Billetten byttes til armbånd i foajeen på Maihaugen. 
Prisene er ekskl. billettavgifter. Plasser er u nummerte.  
Det koste å produsere en forestilling med så mange aktører og vi ønske å legge til rette for at alle elever får en god opplevelse på scenen.  Dansesenteret mottar ingen form for offentlig støtte og 
derfor går billettsalget til å dekke lønnskostnader, teaterleie, innleid lyd og lys teknikker og rekvisitter. 
 

Kostymer forslag for alle grupper finner du i oversikt på side 2+3 for din gruppe.  Det er selvfølgelig fint med sminke og stelt hår. 
 
Gruppevakter for elever til og med 6.klasse: 
1. Barna ”leveres” til gruppevaktene senest 20 minutter før forestillingen starter i garderobene.  Gruppevakter følger barna til scene, holder de samlet og 
ledsager de inn på sine sitteplasser på scenen.    Alle må på do før de kommer på scenen! 
2. De minste elevene skal sitte på scenen første del av forestilling og vil være synlig fra salen.  Derfor trenger vi 1-2 gruppevakter per gruppe for å holde      
barna i ro.  (se sider 2-4). Småbarns grupper hentes av foreldrene sine fra scenekanten etter ???? har danset ca. halvveis i programmet. 
3.  Foreldre som tildeles denne jobben vil se barnas navn skrevet på oversikt og trenger ikke billett til den forestilling. 
4.  Dersom du opplever at du har blitt satt opp som gruppevakt for ofte - vennligst gi beskjed til Louise så hun kan ordne med evt. bytting så snart som mulig.  
5.  Gruppevaktene må stille opp på scenen under generalprøven for å møte elevene og motta beskjeder. Elevliste og info blir sendt pr.epost i forkant. 
6. Ofte får vi beskjed rett før forestilling om en vakt som ikke kan stiller, så vi be om at reservevakter vente med å kjøpe billett til dagen før forestillingene. 
 
Garderobeansvarlig:  På elevgrupper fra og med 8.klasse er alle elever selv ansvarlig for å sjekke at garderobe området er ryddet etter forestillingene. 
 

http://www.danz.no/forestillinger
http://www.ticketmaster.no/


GRUPPE GENERALPRØVE 
30.april 

FORESTILLING 
1.mai 

GRUPPEVAKT  KOSTYME 

5år barnedans 
Marie 

Kl.0900-0915 Kl.1300 Ella K. Sørum + Elise Kristine Moen  
Res: Ingrid Alicia Söron  

Valgfri farge på ballettdrakt, lys strømpebukse, ballettsko, 
håret i ballett-topp og løse fevinger på ryggen. 

1.kl.barnejazz 
Marie 

Kl.0915-0930 Kl.1500 Isabella Malasevska + Hanna Lea 
Sandvig 
Res: Kristine Ensrud  

Svart tights eller slengbukser, lilla eller blå overdel, 
ballettsko/jazzsko, håret i stram hestehale 

1.+2.kl.barnejazz 
Marie 

Kl.0930-0945 Kl.1700 Isabella Valset + Live Øtsteng Berg  
Res: Saga Aasberg  
 

Tema KATTER: Ensfarget tettsittende klær i hvitt, svart, grå, 
brun eller beige. Ballettsko/jazzsko og håret satt opp i 2 
«katteører» + kattesminke 

2-4.kl.klassisk ballett 
Marie 

Kl.0945-1000 Kl.1300 Julia Domaradz 
Res: Miriam Nordahl-Pedersen  

Rosa, hvitt eller lilla kjole/lys strømpebukser/ballettsko og 
håret i ballett-topp med blomst 

4-6.kl.klassisk ballett 
Marie 

Kl.1000-1015 Kl.1700 Nora Falkenberg  
Res: Signe M. R. Øvereng  

Sommerkjole (gjerne med blomstermønster), ballettsko, 
lys strømpebukse, håret i ballett-topp med sløyfer. 

7+8.kl.klassisk ballett 
Marie 

Kl.1015-1030 Kl.1500 Lea Amahle Weikle  
Res: Maria Flintoff 

Svarte eller hvite ballettdrakt/skjørt, lys strømpebukser, 
ballettsko og haret i ballett-topp. 

9+10.kl.klassisk ballett 
Marie 

Kl.1030-1045 Kl.1700 Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Svart ballettdrakt og skjørt med en rød detaljer, ballettsko, 
lys strømpebukse + håret i ballett-topp med hårpynt. 

VGS klassisk ballett 
Marie 

kl.1045-1100 kl.1500 Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Ulike ensfarget singlet brettet opp/magetopp, svart skjørt 
og sort hotpants, hudfarget strømper + ballettsko. 

2+3.kl.hiphopkids 
Line 

Kl.1100-1115 Kl.1500 Mia Rønning + Mille B. Christiansen 
Res: Nicoline Erikstein Enger  

Olabukser + hettegenser (valgfri farge) 

3+4.kl.hiphopkids 
Line 

Kl.1115-1130 Kl.1700 Noelle Koppervik + Nora L. Sveen  
Res: Ronja Alice Berger Nordby  

Kjendiser: svarte bukser + en «fest topp» -paljett/glitter etc 
Fotografer: Svarte bukser + svart overdel 

4+5.kl.hiphopkids 
Line 

kl.1130-1145 kl.1300 Noah Evensen Lie + Olivia Waryoba 
Res: Sofie Bye Olsen 

Olabukser + blå eller rosa overdel 

DANZkids 
Line 

kl.1145-1200 Alle Kl.13: Eirin Myrdal Ulvåg 
Kl.15: Hedda Palleschitz 
Kl.17: Hennie Hjelmstadstuen  

Svarte bukser + mørk grønn t.skjorte 

5+6.kl.hiphopkids 
Renate 

Kl.1200-1215 Kl.1500 Marie Tomter + Martine Trannum-
Lofsberg 
Res: Milla Emilie Nordheim 

Kle seg «nerdete» - shorts/bukse/skjørt/genser/tskjorte/ 
Bluse/briller/musefletter osv.  Fritt valg! 

6.kl.hiphopkids 
Renate 

kl.1215-1230 Kl.1500 Louise Sjaastad Møllerløkken 
Res: Martine Løvseth Nordengen  

Svart overdel + svart bukse + svart munnbind.  Rødt stoff 
som brukes som belte. 



GRUPPE GENERALPRØVE 
30.april 

FORESTILLING 
1.mai 

GRUPPEVAKT KOSTYME 

7.kl.hiphopkids 
Renate 

Kl.1230-1245 Kl.1700 Vilma Andersen Siksjø 
Res: Vilde Møllerløkken 
Østensen  

Kleskodet er «jordfarget» - ulike nyanser av beige og brun. 
Fritt valg! 

AspirantCrew 
Line 

Kl.1245-1300 Alle Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Olabukser + aspirant t.skjorte 

8+9.kl.hiphop 
Renate 

Kl.1300-1315 Kl.1300 Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Blå olabukse og oversized stor t.skjorte i valgfri farge. 

10.kl.hiphop 
Renate 

Kl.1315-1330 Kl.1700 Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Fritt valg av klær med fargekode sort og mørkegrønn 

VGS hiphop 
Renate 

Kl.1330-1345 Kl.1500 Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Svarte bukser og svart genser med valgfri stor t.skjorte over.  
Valgfri sko. 

Voksen Hiphop 
Renate 

Kl.1345-1415 Kl.1700 Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Svarte bukser og rød overdel («90’s inspirerte jakke) 
Valgfri sko 

CONVEYcrew 
Line + Renate 

Kl.1415-1445 Alle Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Beige bukser og hvit overdel med lyse sko. 

Pause Kl.1445-1515 

3-5.kl.jazzballett 
Ingrid 

Kl.1515-1530 Kl.1300 Silje Dahl Slapgard  
Res: Sofia Fossgård Valen  

Helt hvite klær – fritt valg.  Pent oppsatt hår + jazzsko 

6-8.kl.jazzballett 
Ingrid 

Kl.1530-1545 Kl.1700 Thea B.Remme + Tinde S.Sveen 
Res: Tora Kristine Strand Ellefsen  

Valgfritt klær i fargene grått eller blått eller grønt.  Pent oppsatt 
hår + jazzsko. 

9+10.kl.jazzballett 
Ingrid 

Kl.1545-1600 Kl.1500 Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Sorte hotpants, oversized hvit t.skjorte og høye sorte sokker. 

VGS jazzballett 
Ingrid 

kl.1600-1615 Kl.1300 Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Miks av tettsittende og store klær i jordfarger. 
Høye sorte sokker 

Dance Project 
Ingrid 

Kl.1615-1645 Alle Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Avtales nærmere 

5+6.kl.moderne 
Oda 

1.Mai 
Kl.1000-1015 

Kl.1700 Liam O'Reilly 
Res: Melina Strømmen 

Blå olabukse og valgfri overdel i sommerlige farger + egen dagbok 
(rekvisit) 

7+8.kl.moderne 
Oda 

1.Mai 
kl.1015-1030 

Kl.1300 Neea Haslie  
Res: Sanna Radmer Nielsen  
 

Svart hotpants og topp + skjorter 



Annet informasjon:  
 
Våravslutningen markere slutten av semesteret. 
 
Plassoppsigelse:  Frist for plassoppsigelse er 15.mai hvis eleven ønsker ikke å fortsette til høsten.  
Alle elever må melde seg på nytt til ønsket kurs til høstsemester.  De går IKKE automatisk videre til et nytt semester uten 
at de meldes på igjen.  Dette er fordi det blir en del endring i timeplanen til høsten. 
Påmelding åpner 15.juni og høstsemester begynner uke 34 (mandag 22.august). 
 
Sommer DanceCamp:  Vi arrangerer flere uker med dancecamp i år og håper å kunne tilby både vår yngste og eldste et 
tilbud i uke 26.  Foreløpig er det er bestemt at det bli HIPHOP GARASJE i uker 32 for elever 1.kl.-7.kl. (dagcamp) og 
ungdomselever 13år oppover (kveldscamp) på Lillehammer Dansesenter.  Egen info kommer snart til alle elever. 
Bindende påmelding innen 16.mai til post@danz.no  
 
Dersom du lurer på noe, bare ta kontakt! 
Vi gleder oss til en hyggelig helg med dans!!  Hjertelig velkommen!!   
 
Hilsen Louise, Renate, Line, Ingrid, Marie, Oda, Ernest og Randi. 

GRUPPE GENERALPRØVE 
1.mai 

FORESTILLING 
1.mai 

GRUPPEVAKT  KOSTYME 

9+10.kl.moderne 
Oda 

1.Mai 
Kl.1030-1045 

Kl.1500 Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Svart og hvitt i ulike kombinasjoner 

VGS moderne 
Oda 

1.Mai 
Kl.1045-1100 

Kl.1300 Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Valgfritt klær men helt hvitt 

Afro Beat 
Ernest 

Kl.1100-1115 Kl.1500 Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Svart klær (uten logo) – fritt valg 

House nybeg. 
Ernest 

Kl.1115-1130 Kl.1700 
 

Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Blåfarget klær (uten logo)  

House litt øvet 
Ernest 
 

Kl.1130-1145 Kl.1300 Alle har ansvar for å rydde  
Garderoben 

Gråfarget klær (uten logo) 
 

Dance Project 
Emma 

Kl.1145-1215 Alle Alle har ansvar for å rydde 
garderoben 

Avtales med Emma 

mailto:post@danz.no

