
Loftet danseavslutning i Vinstrahallen lørdag 19. november kl. 17:00

Tidspunkt for sceneprøver:

09:10 – 09:20 Showteam

09:20 – 09:30 8./9./10./VDG

09:30 – 09:40 Commercial

09:40 – 09:50 7. klasse

09:50 – 10:00 5. og 6. klasse

10:00 – 10:10 Gutta

10:10 – 10:20 4. klasse

10:20 – 10:30 GrownUps (nybegynner)

10:30 – 10:40 ManHood

10:40 – 10:50 GrownUps (litt øvet)

11:00 – 11:10 3. klasse

11:10 – 11:20 House nybegynner

11:20 – 11:30 House litt øvet

11:30 – 11:40 2. klasse

11:40 – 11:50 1. klasse

11:50 – 12:05 Loftet utfordrer MGR (+scenecrew)

12:05 – 12:15 KIDS SF/NF

12:15 – 12:25 KIDS R

12:25 – 12:35 Funkis

12:50 – 13:30 ALLE – felles info, plasseringer og 
gjennomgang av fellesdans

13:30 – 14:00 ALLE - Gjennomtråkk av 
hele showet

14:00 – 15:45 ALLE – Generalprøve

15:45 – 16:00 Sceneprøve overraskelsesinnslag

17:00 – ca 18:45 SHOWTIME

Merk!
Under generalprøven må alle foreldre ut, 

med unntak av Loftet-KIDS foreldre.

Dørene åpner for publikum kl. 16:15 – 
vær ute i god tid!

Praktisk informasjon:

• Alle skal møte minst 15 min før oppsatt 
sceneprøve, være ferdig oppvarmet og klare til å
gå på scenen med en gang gruppen før er ferdig.

• Det er trangt om plassen i garderobene, og vi 
anbefaler å ha med minst mulig «dill dall». Alle 
personlige eiendeler tas med på eget ansvar. 
Garderobene blir låst under forestillingen.

• Kiosken vil være åpen for salg av pølser, 
brus, kaffe og sjokolade fra kl. 10:00. 
OBS! Kiosken stenger kl. 16:55.

• KIDS-gruppene: Det vil bli reservert ett sete per 
elev på Loftet-KIDS på fremste rad. Dette er 
fordi de minste barna skal vite hvor mor/far 
sitter, og dermed unngå mest mulig løping frem 
og tilbake under showet. Utover dette er det ikke
lov til å holde av/reservere seter.

• Vil du ha et minne fra forestillingen?
Forestillingen blir flmet, og det er mulig å 
bestille flm. Slik gjør du det:

Gå inn på www.loftetdansestudio.no og klikk på 
«aktuelt». Her fnner du bestillingsskjema. 

• Husk å sikre deg plass på dansekurs neste 
semester (oppstart i februar, uke 6):
Forhåndspåmeldingen åpner for alle nåværende
Loftet-dansere lørdag 12. november. Dette skjer 
kun via en lukket link som sendes ut på e-post. 

For alle andre åpner påmeldingen samme dag 
som danseshowet. Skjema blir lagt ut på 
hjemmesiden kl. 08:00, og kan enkelt fylles ut 
fra både PC, nettbrett og mobil. 

Psst!
Gjerne titt innom både www.loftetdansestudio.no 

og følg Loftet på Facebook og Instagram så du 

holder deg oppdatert på hva som skjer:)

Digitalt billettsalg åpner mandag 7. november kl. 12:00
Billetter til showet selges kun digitalt via tikkio.com

Linken sendes ut på e-post til alle dansere da det åpner, og vil også deles på Loftet SoMe-kanaler.



Kostyme

Vi forsøker alltid å planlegge kostyme ut fra hva 
de feste har klesskapet fra før, eller relativt lett kan få lånt. 

Det er ikke meningen at noen skal måtte kjøpe noe nytt – lån av hverandre. 
Sko og hår er alltid valgfritt, med mindre annet står i kostymebeskrivelsen under.

KIDS SF/NF: Fargerike klær, og caps/lue. Tenk hiphop.

KIDS R: Fargerike klær.

1. klasse: Olabukser, fargerike t-skjorter.

2. klasse: Svarte bukser. Blå eller rosa t-skjorte eller genser.

3. klasse: Baggy olabukser, lue, og typisk norsk overdel (mariusgenser, norsk fotballdrakt etc.)

4. klasse: Stor, svart hettegenser, svart joggebukse og hvite sko.

5. og 6. klasse: Svart, baggy bukse, hvit hettegener/langermet genser. Hvite sko

Gutta: Svarte bukser, hvite skjorter. Ansiktssminke som avtalt.

7. klasse: Rød, blå eller hvit bukse, hvit t-skjorte og hvite sko.

8./9./10./VDG: Svarte bukser. T-skjorter med samme som avtalt med gruppene.

GrownUps (nybegynner): Som avtalt med Juliane.

GrownUps (litt øvet): Militærtema, som avtalt med Juliane. Mørke sko.

ManHood: Som avtalt med Juliane.

House nybegynner: Blå olabukser, naturlige (earth) farget t-skjorter.

House litt øvet: Helt svart buke og overdel.

Commercial: Som avtalt med Natalia.

Funkis: Svarte joggebukser og hvite t-skjorter.

Showteam med Juliane: Som avtalt med Juliane.

Loftet utfordrer MGR: Som avtalt med Juliane.


