
Natt på Museet!

En gång om året, under en magisk natt vaknar museets alla föremål till liv. Vi möter
kända personligheter och besöker historiska händelser. Kanske får vi veta hur Mona
Lisa fick sitt leende?

Lördagen den 17 december håller Sinclairs Dala Dansstudio vår traditionella dansuppvisning
där alla dansare får vara med och visa upp vad de lärt sig under året. Några av inslagen
som ni kommer att få se är Disco, Street, Barndans och Pardans. Ta med mor- och
farföräldrar, släkt och vänner så bjuder vi på en härlig dansuppvisning med stor variation.

Vi har två föreställningar under dagen, kl.13.00 samt kl.16.00. Besökare kan välja att lösa
biljett till båda föreställningarna eller till enbart en av föreställningarna.

Plats: Tio14, Teatergatan 5 i Falun

Publikentré

P.g.a. kostnader för personal, lokalhyra samt ljus och ljud, tar vi publikentré enligt nedan.
Dansare betalar ej entré.

Entré: 150:- (endast förköp, inga biljetter säljs i dörren)

Biljett köper du på www.easytic.se

Barn under 7 år behöver ingen biljett förutsatt att barnet sitter i förälderns knä.

Du behöver en biljett för varje föreställning du vill besöka.

Vi reserverar oss för att föreställningen kan bli utsåld.

Publiken släpps in 20 minuter före respektive föreställning.



Tider

8.30 Samling och genrep för följande klasser (observera att dessa elever är med på
båda föreställningarna)
Disco/ street 2.4 forts alla orter
Disco/ street medel klasser alla orter
Disco/ street avancerad Falun
Disco/ street avancerad Borlänge
Disco avancerad alla orter
Disco champion
Disco Grupper
Disco Freestyle
Slow och EF alla orter
Konstnärlig dans falun
Lyrical/ com. Jazz Borlänge
Street avancerad alla orter
Street champion Falun
Commercial hiphop Falun
Hiphop Grupp alla orter
Streetboys Borlänge
Tävlingsdansare i pardans Falun & Borlänge
Artistic Ballroom Falun
Showgruppen Borlänge
Dancemoves alla orter
Latin ladies Borlänge
High heels Falun
Bugg och fox alla orter

12.00 Samling och genrep för följande klasser (observera att dessa elever endast är
med på första föreställningen):
Danslekis i Falun
Danslekis i Leksand
Barndans i  Falun
Barndans i  Leksand
Disco/street 1-3 nybörjare i Falun
Disco/street 1-3 nybörjare i Leksand
Funktionsvariationer i Falun
Rullstolsbugg i Falun

12.30 Insläpp för publik

13-15 första föreställningen med alla deltagare ovan

15.15 Samling och genrep för följande klasser (observera att dessa elever endast är
med på andra föreställningen):



Danslekis i Borlänge
Danslekis i Säter
Barndans i  Borlänge
Barndans i  Säter
Discokids i Borlänge
Discokids i Falun
Disco/street 1-3 nybörjare i Borlänge
Disco/street 1-3 nybörjare i Säter

15.40 Insläpp för publik

16-18 andra föreställningen

Dansarna tas emot och omhand av vår personal under hela dagen. Tänk på att det är en
lång och rolig dag så ta med lunch och mellanmål.

Biljett köper du på www.easytic.se.

Klass Lärare Kläder

Danslekis alla orter

Clara, Alma, My,

Jossefine & Lina Vita kläder

Barndans alla orter

Jossefine, Alma,

Linnèa, My, Lina Gröna och Bruna

DiscoKids alla orter

Clara, Linnèa &

Alma sk Kung eller drottning kläder

D/S 1-3 Nyb

Clara, Alma SK,

Jossefine, Emilia

och Alma Sj Bruna kläder

Funktionsvariationer Jessica & Alma Vikingar kläder

Funktionsvariationer Jessica & Alma Flygvärdinnor och flygkaptener

Rullstolsbugg Therese gröna och röda kläder.

Disco/street åk2-4 forts tors 18:00

Borlänge Tilda Kunga kläder

Disco/street åk 2-4 forts sön 12.55

Borlänge+tors 16.45 Falun Tilda, Linnèa Guldiga kläder

Disco/street åk 2-4 forts måndag

17:25 falun Emilia Röd tröja och svarta tights, skor på fötterna

Disco/street åk 5-9 forts i Borlänge Mariam Silvriga kläder, valfria skor på fötterna

Street medel åk 4-7 och junior,

falun och borlänge Linnéa och Emilia Klä er som en pirat

Disco medel åk 4-7 och junior,

falun och borlänge Linnéa och Emilia

Svarta tights, barfota, svart linne och en

discotoffs strut

Street medel åk 3-5 alla orter

Mariam och

Emilia och Wilma Stora trasiga kläder, skor på fötterna



Disco medel åk 3-5 alla orter

Mariam och

Emilia och wilma

Svarta tighta kläder, skor på fötterna,,håret i

en hög toffs

Street avc alla orter

Alvin , Emilia,

Linnéa Trasiga, smutsiga, pösiga kläder

Disco avc Falu och Borlänge

Alma Sko och

Wilma

Gråa tighta kläder, dansar barfota och håret i

toffs

Disco avancerad Falun Jonte Discodräkter

Disco Champion Jonte Discodräkter

Divine Jonte Dräkter men varsin tiara och krona

Beyond Limits Jonte Pirater

REVERZE och EXPL0SIONS Linnéa Tävlingskläder

Disco freestyle Douglas Tävlingskläder

slow,ef, leksand, Borlänge Wilma, Matilda

Brun eller grön tröja och svarta tights och

barofota

slow & en freestyle Falun Jonte Skitiga av allt kol

Konstnärligt i Falun Jonte

Svarta byxor, mönstrade toppar (persiska

mattor tema)

jazz/lyrical Clara

Brunt, beige, grått, mörkblått. Lager på lager,

slitna/klippta kläder

Street champion Falun Jossan Beigea kläder

Commercial Hiphop Cecilia grå hoodie och grå mjukisar

BL4CK0UT och UNiVERSE Linnéa

Bruna och gröna STORA kläder, skor på

fötterna

PACE Jossan Grupp kläder

Street boys Alvin Vikingar kläder

Standard Jessica tävlingskläder

Bugg coaching Jessica Lokförare, arbetare i ånglok

Par-Latin & Caribbean Jessica Tävlingskläder

Artistic Ballroom Jessica Ljusblå/turkosa kläder

Showgruppen Jossan svarta kläder

Dance Moves och latin ladies

Emilia, Jossefine,

Olivia och Alma utklädd till en kändis

High heels Cecilia

svarta tights, toppen guld, glitter, skimrande

eller svart. gärna mycket guld-detaljer

socialdans- bugg & fox

Jessica, Tobbe,

Patrik och Rickard Flygvärdinnor och flygkaptener

För frågor ring: 010-16 40 690, eller mejla dalarna@sinclairs.se
Vi på Sinclairs hoppas på en trevlig dag med mycket bra dans och många skratt.

Vänliga hälsningar

Sinclairs Dala Dansstudio med personal

mailto:dalarna@sinclairs.se

