
GENERELL INFO TIL ALLE PARTIER OM ”DANCI DANCA DANS!”.

Hei alle sammen!

Her kommer verdens lengste infoskriv, men alt som står her er viktig info før og
under forestillingene. Vi har prøvd å gjøre det så oversiktlig som mulig. Vi anbefaler
at de av dere som har mange oppmøtetidspunkt, skriver ut infoskrivet og guler ut
oppmøtetider / fører det rett inn i kalenderen så ingenting glemmes.

Til de av dere som har vært med på forestilling med Kick mange ganger før: det er
en del forandringer denne gangen pga. Covid-19. Vi ber derfor også dere lese den
generelle informasjonen grundig ettersom ikke alt er helt som det pleier å være.

Nå når forestillingen nærmer seg med stormskritt, er det veldig viktig at alle som er
friske, kommer på timene sine sånn at dere alle kan koreografien godt og er trygge i
rollen når dere står på scenen! Er du syk eller har sykdomsfølelse i kroppen, skal du
selvfølgelig ikke komme på prøve! Husk å følge smittevernreglene. Disse finner du
grundig forklart på hjemmesidene våre.

Under finner dere altså informasjon om forestillingen ”Danci Danca Dans!”; denne
informasjonen gjelder alle partier på Kick og inneholder:

● Generell informasjon om hvordan prøvene vil foregå i Djervhallen i uke 48
● Prøveplan for uke 48 i dansesalen i 2. etg. i Djervhallen
● Prøveplan for søndag 5. desember i Festiviteten
● Viktige ting å huske på når vi flytter inn i Festiviteten som f.eks.:

○ Kostyme & sminke
○ Pass av barn bak scenen
○ Hvordan vi oppfører oss bak scenen

● Informasjon om generalprøven og forestillingene i Festiviteten



Viktig informasjon om uke 48 som gjelder alle:

I uke 48 (29. november til 2. desember) løser vi opp timeplanen og har:

● Gjennomgang av 1. akt mandag 29.11. og onsdag 1.12.
● Gjennomgang av 2. akt tirsdag 30.11. og torsdag 2.12.

Disse prøvene er i DANSESALEN I 2. ETG. I DJERVHALLEN.

Prøvene starter kl. 16:30 alle dager; se egen prøveplan under.

Dette foregår på følgende måte: hvert parti bruker omtrent 15 minutter på sin prøve. De som
bare danser på ett parti, er altså ferdige etter sin gjennomgang.

For å unngå unødvendig oppsamling av folk i ganger og garderobe, ber vi om at alle
kommer presis til sin gjennomgang og går hjem umiddelbart etter at de
er ferdige. Er du syk eller har sykdomsfølelse i kroppen, skal du ikke komme på
prøve. Husk å følge smittevernreglene!

Gjennomgangene i uke 48 er uten kostymer, disse bruker vi først på sceneprøven i
Festiviteten søndag 5.12. Men har du et privat grunnkostyme (f. eks. sort over- og underdel
eller fargerike klær), er det fint om du har på deg dette.

De som danser i mer enn ett innslag, bes vente ute eller i dansesalen i 1. etg.
Det er kun instruktørene og de to partiene som til enhver tid er i aksjon, som har
anledning til å oppholde seg i dansesalen hvor vi har gjennomgangene.

Foresatte som følger barn, bes vente ute eller i bilen når barnet har sin gjennomgang.

Vi har lagt inn korte pauser slik at vi skal unngå opphopning av folk i gangene.
For at dette skal fungere, må vi holde tidsplanen, så vi ber dere alle om å overholde
tidspunktene for ditt/dine parti(er).

Les grundig gjennom «Gjennomgang i Djervhallen uke 48» under, der finner du oversikt over
når du skal møte.



PRØVEPLAN FOR UKE 48 (29. NOVEMBER TIL 2. DESEMBER)

LEGG MERKE TIL AT DU SKAL MØTE PÅ BÅDE OVERGANG
OG GJENNOMGANG FOR DITT/DINE PARTI!

1. AKT (mandag 29.11. og onsdag 1.12)

KOREOGRAFIENS TITTEL
PARTIET
PARTIETS PEDAGOG

TIDSPUNKT FOR PRØVE MANDAG
29.11. OG ONSDAG 1.12.

KOREA

HIP HOP VDK UV (TORS 19:35)

MINA

16:30 - 16:35

Overgang KOREA og BACKPACKERS 16:35 - 16:40

BACKPACKERS

HIP HOP U (MAN 19:45)

ALIDA

16:40 - 16:45

Overgang BACKPACKERS og NORGE 16:50 - 16:55

NORGE

JAZZ 3.-5. KLASSE (TORS. 18:30)

CAMILLA

16:55 - 17:00

Overgang NORGE og RUSSLAND 17:00 - 17:05

RUSSLAND

KLASSISK ØVET (MAN 16:30 +TORS
17:25)

TATSIANA

17:10 - 17:15

Overgang RUSSLAND og PINGVINER 17:15 - 17:20

ANTARKTIS PINGVINER

DANSELEK (MAN 16:45)

LINEA & HENRIETTE

17:20 - 17:25



Overgang PINGVINER og NORDLYS 17:30 - 17:35

NORDLYS

SAMTIDSDANS VDK (MAN 17:25)

JAMES

17:35 - 17:40

Overgang NORDLYS og PAPEGØYER 17:40 - 17:45

KARIBIEN PAPEGØYE

HIP HOP 1.-3. KLASSE (TIRS 17:25)

MINA

17:50 - 17:55

Overgang PAPEGØYER og MEXICO 17:55 - 18:00

MEXICO DØDSDANSEFESTIVAL

KLASSISK 6.-8. KLASSE (MAN 17:35)

TATSIANA

18:00 - 18:05

Overgang MEXICO
DØDSDANSFESTIVAL og
MEXICO CANDY

18:10 - 18:15

MEXICO CANDY

HIP HOP 4.-6. KLASSE (TIRS 18:30)

MINA

18:15 - 18:20

Overgang CANDY og SAFARILØVER 18:20 - 18:25

AFRIKA SAFARI LØVER

KLASSISK 1.-2. KLASSE (TIRS 16:20)

ELISE

18:30 - 18:35

Overgang LØVER og NEW YORK 18:35 - 18:40

NEW YORK

FUNK STREET GUTTER (TORS 16:20)

CAMILLA

18:40 - 18:45



Overgang NEW YORK og DUO 18:50 - 18:55

DUO

ELISE & INGRID

18:55 - 19:00

CRUISE

CABARET UV (MAN 18:40)

TATSIANA

19:00 - 19:05



PRØVEPLAN FOR UKE 48 (29. NOVEMBER TIL 2. DESEMBER)

LEGG MERKE TIL AT DU SKAL MØTE PÅ BÅDE OVERGANG
OG GJENNOMGANG FOR DITT/DINE PARTI!

2. AKT (tirsdag 30.11. og torsdag 2.12.)

KOREOGRAFIENS TITTEL
PARTIET (når de trener på Kick)
PARTIETS PEDAGOG

TIDSPUNKT FOR PRØVE TIRSDAG
30.11. OG TORSDAG 2.12.

AUSTRALIA BEACHLIFE

KLASSISK UV (ONS 17:25)

JAMES

16:30 - 16:35

Overgang BEACHLIFE og
KIRSEBÆRSESONG

16:35 - 16:40

JAPAN KIRSEBÆRSESONG

SAMTIDSJAZZ 5.-7. KLASSE (ONS 17:25)

GUDRUN

16:40 - 16:45

Overgang KIRSEBÆRSESONG og
ROBOT

16:50 - 16:55

JAPAN ROBOT

POP&LOCK UV (ONS 16:20)

JAMES

16:55 - 17:00

Overgang ROBOT og SPANIA 17:00 - 17:05

SPANIA SENIORITAS

KLASSISK 3.-5. KLASSE (TORS 17:25)

CAMILLA

17:10 - 17:15

Overgang SENIORITAS og SERBIA 17:15 - 17:20

SERBIA EUROVISION

HIP HOP UV (TIRS 19:35)

MINA

17:20 - 17:25



Overgang SERBIA og ITALIA BILRACE 17:30 - 17:35

ITALIA BILRACE

HIP HOP 5.-7. KLASSE (ONS 18:30)

GUDRUN

17:35 - 17:40

Overgang BILRACE og PARIS
FASHION WEEK

17:40 - 17:45

PARIS FASHION WEEK

JAZZ UV (TORS 18:30)

MINA

17:50 - 17:55

Overgang PARIS FASHION WEEK og
ROMANIA VAMPYRER

17:55 - 18:00

ROMANIA VAMPYRER

HIP HOP 4.-6. KLASSE (TIRS 16:20)

MINA

18:00 - 18:05

Overgang ROMANIA VAMPYRER og
ARABIA

18:10 - 18:15

ARABIA

KLASSISK VDK UV (TIRS 17:25)

SØLVI

18:15 - 18:20

Overgang ARABIA og EGYPT 18:20 - 18:25

EGYPT

HIP HOP 7.-8. KLASSE (MAN 18:40)

ALIDA

18:30 - 18:35

Overgang EGYPT og “TITTEL?” 18:35 - 18:40

“TITTEL”

SAMTIDSJAZZ 20+ (MAN 19:35)

18:40 - 18:45



SØLVI

Overgang “TITTEL?” og BRASIL
FESTIVAL

18:50 - 18:55

BRASIL FESTIVAL

JAZZ VDK UV (TIRS 18:30)

SØLVI

18:55 - 19:00



PRØVEPLAN SØNDAG 5. DESEMBER I FESTIVITETEN

HUSK: Alle skal ha fullt kostyme på, samt sminke og hår. Dette på grunn av
lyssetting og at vi skal ta noen bilder underveis.
Se informasjon om kostymer under.

PARTI SCENETID PEDAGOG

SOLODANS, INTRO 10:20

KOREA

HIP HOP VDK UV
(TORS 19:35)

10:30 MINA

OVERGANG 10:50

BACKPACKERS

HIP HOP U
(MAN 19:45)

11:00 ALIDA

NORGE

JAZZ 3.-5. KLASSE (TORS.
18:30)

11:20 CAMILLA

RUSSLAND

KLASSISK ØVET
(MAN 16:30 +TORS 17:25)

11:40 TATSIANA

OVERGANG 12:00

ANTARKTIS PINGVINER

DANSELEK
(MAN 16:45)

12:05 LINEA & HENRIETTE

NORDLYS

SAMTIDSDANS VDK
(MAN 17:25)

12:25 JAMES

OVERGANG 12:45

KARIBIEN PAPEGØYE

HIP HOP 1.-3. KLASSE
(TIRS 17:25)

12:50 MINA

MEXICO
DØDSDANSEFESTIVAL

13:10 TATSIANA



KLASSISK 6.-8. KLASSE
(MAN 17:35)

OVERGANG 13:30

MEXICO CANDY

HIP HOP 4.-6. KLASSE
(TIRS 18:30)

13:35 MINA

OVERGANG 13:55

AFRIKA SAFARI LØVER

KLASSISK 1.-2. KLASSE
(TIRS 16:20)

14:00 ELISE

NEW YORK

FUNK STREET GUTTER
(TORS 16:20)

14:20 CAMILLA

DUO 14:40 ELISE & INGRID

MAGNIFICA WORLD
CRUISE

CABARET UV
(MAN 18:40)

15:00 TATSIANA

PAUSE 15:20 FREDRIK

AUSTRALIA BEACHLIFE

KLASSISK UV
(ONS 17:25)

15:55 JAMES

OVERGANG 16:15

JAPAN
KIRSEBÆRSESONG

SAMTIDSJAZZ 5.-7.
KLASSE

(ONS 17:25)

16:20 GUDRUN

JAPAN ROBOT

POP&LOCK UV
(ONS 16:20)

16:40 JAMES

OVERGANG 17:00



SPANIA SENIORITAS

KLASSISK 3.-5. KLASSE
(TORS 17:25)

17:05 CAMILLA

SERBIA EUROVISION

HIP HOP UV
(TIRS 19:35)

17:25 MINA

ITALIA BILRACE

HIP HOP 5.-7. KLASSE
(ONS 18:30)

17:45 GUDRUN

OVERGANG 18:05

PARIS FASHION WEEK

JAZZ UV
(TORS 18:30)

18:10 MINA

ROMANIA VAMPYRER

HIP HOP 4.-6. KLASSE
(TIRS 16:20)

18:30 MINA

OVERGANG 18:50

ARABIA

KLASSISK VDK UV
(TIRS 17:25)

18:55 SØLVI

EGYPT

HIP HOP 7.-8. KLASSE
(MAN 18:40)

19:15 ALIDA

OVERGANG 19:35

“TITTEL”

SAMTIDSJAZZ 20+
(MAN 19:35)

19:40 SØLVI

BRASIL FESTIVAL

JAZZ VDK UV
(TIRS 18:30)

20:00 SØLVI



VIKTIGE TING Å HUSKE PÅ NÅR VI FLYTTER INN I FESTIVITETEN:

Legg verdisaker hjemme; døren til sidescenen må stå åpen, og vi kan ikke
kontrollere om det kommer uvedkommende inn i garderobene. (Denne nøkkelen går
automatisk i lås etter en times tid; du refresher nøkkelen ved å trykke på knappen under
nøkkelknappen.)

Sminke og kostymer:
Dere som har danset på scenen med Kick før, vet at vi alltid har sminke og pudder stående i
garderobene. Det kan vi ikke ha i år mtp smittevern. Du må derfor sminke deg hjemme før
du kommer i Festiviteten. Hvis ikke annet er nevnt, skal du ha vanlig skjønnsminke. De
yngste barna trenger ikke mye sminke, men en liten markering av munn og øyne er ok (ikke
minst fordi barna synes det er gøy:).

Kostymer som tilhører Kick Dansestudio skal ikke tas med hjem. Dere får utdelt det / de
kostymene dere skal bruke når dere kommer til Festiviteten.
I pausene mellom generalprøve og premiere og mellom de to forestillingene tirsdag 7.12. må
dere ta av dere kostymene når dere skal spise, drikke eller ut for å trekke frisk luft. Hvis det
er mye plunder med å få av barna kostymet (pingvinene f.eks.), må dere ta noe over
kostymet i pausene. Så altså - kom ferdig sminket og i grunnkostyme de tre dagene vi
tilbringer i Festiviteten.

Pass av barn bak scenen:
Alle barnepartier fra 4. klasse og nedover må ha inntil 4 foresatte bak scenen under
generalprøven og forestillingene.
Vi sender ut et googledoc med skriverettigheter til hvert parti hvor dere kan sette dere opp
som vakt med navn og mobilnummer. Vaktene får lister med barnas navn og foresattes
mobilnummer, disse ligger i tildelt garderobe. Husk å krysse av på lista når du
kommer og når du går slik at vaktene har oversikt!
Vaktene må være til stede hele tiden, de kan altså ikke gå hjem før siste barn er hentet!
Vaktene må også sørge for at kostymer som tilhører Kick blir pent lagt sammen / hengt opp
etter bruk.



Hvordan vi oppfører oss bak scenen:

Sørg for at dere har med dere godt med mat og drikke!

Ha med rolige aktiviteter bak scenen; bok, puslespill, tegnesaker, det blir mye venting :)
Det er ikke anledning til å løpe i gangene eller gå ut og inn mens forestillingen pågår. Det er
stor lydlekkasje fra sceneinngangen og inn til scenen, så det er ikke anledning til å
oppholde seg i inngangspartiet når det er forestilling! Vi må ha respekt for publikum og for de
som er aktører på scenen.
Det er heller ikke anledning til å gå opp i publikumsområdet i pausen! (Du risikerer
faktisk at du ikke kommer deg ned igjen, for sceneinngangen fra foajeen låses..)

Det er heller ikke anledning til å oppholde seg på sidescenen med mindre du skal inn
på neste nummer. DETTE GJELDER ALLE. De eneste som har anledning til å oppholde
seg på sidescenen, er de som skal inn på neste nummer, foresatte som venter på å følge
barna til sidescenen før de danser og mens de danser og de som underviser på Kick. Når du
står på sidescenen og venter på at du skal danse i neste nummer, må du stå tett inntil
veggen. Hvis du ser publikum, så ser publikum deg. Ruth er inspisient på den ene siden,
Gudrun på den andre - vi er KJEMPESTRENGE. ;)

Under generalprøven er det ikke anledning til å gå ut og inn for å se på. Det er kun
instruktørene som har anledning til det ved behov. Men hvis du bare danser i 1. akt, har du
anledning til å se på 2. akt og motsatt, men da må du gå ut i salen / inn bak scenen i
pausen.

Det blir lenge å vente mellom generalprøve / premiere og mellom de to forestillingene på
tirsdagen. Foresatte som har anledning til det, må gjerne hente barna i pausen. Men da må
de la kostymet ligge igjen i den garderoben som barna har fått tildelt, og dere må informere
de som har påtatt seg å sitte vakt om at dere går og når dere er tilbake igjen.



INFORMASJON OM GENERALPRØVE OG FORESTILLINGER:

PLAN FOR MANDAG 6. DESEMBER:

15:30 Evt. prøve av enkeltnumre, avtales etter sceneprøven 5.12.
16:00 Oppvarming på scenen for ungdom/voksne
16:30 Generalpøve - alle er klare i kost og mask senest 16:20
19:00 PREMIERE!

PLAN FOR TIRSDAG 7. DESEMBER:

16:15 Oppvarming på scenen for ungdom/voksne
17:00 Forestilling
19:30 Forestilling

Alle kan gå hjem når de er ferdige med å danse OG HAR LEVERT
KOSTYMENE DE HAR LÅNT TILBAKE TIL OSS.
Du skal levere tilbake til den pedagogen som er ansvarlig for den / de
koreografien(e) du har danset i. Pedagogen har lister, så det er viktig at du
sørger for at det blir krysset av på denne lista når du har levert. Hvis
pedagogen er på scenen eller er opptatt med andre ting når du har anledning
til å gå hjem, må du vente til hun/han har tid til å ta seg av dette.

APPLAUS:
Alle dere som har danset på Kick før, vet at vi har verdens koseligste applaus
med ‘allemannalle’ på scenen før teppet går. Dette kan vi ikke gjøre nå i disse
pandemitider.. Men vi planlegger og håper allikevel å få laget en felles applaus
- PÅ FILM! <3

OG SIST, MEN IKKE MINST: ALLE VI SOM JOBBER PÅ
KICK GLEDER OSS TIL Å SE DERE SKINNE PÅ
SCENEN!!!!!


