
 

 

Godt Nyttår  alle sammen!                            08.01.2020 

Første halvår for Danseseksjonen er over, og vi tar nå fatt på et nytt år med fokus på forestillingsperioden i 

uke 13 og 14 på Karmøy Kulturhus, Åkra. 

INFO PÅ MAIL 

Vi minner dere på at det er viktig å lese all info som blir sendt på mail til dere. Viktig informasjon blir også 

lagt ut på nettsiden vår (kulturskole.karmoy.kommune.no) under “dans”.  

Dersom dere endrer navn, adresse eller telefonnummer, må dere gi beskjed til administrasjonen 

(kulturskolen@karmoy.kommune.no) så snart som mulig, slik at all informasjon kommer frem. Sjekk også 

søppelpost – vi har erfart at mail fra oss har havnet der. Alle elever under 18 år må ha foreldrenes (ikke 

elevens) mail-adresse og telefonnummer registrert. 

FORESTILLINGPERIODE UKE 13 OG 14 

Dersom det er noen som vet at de ikke kan være med på øvinger og forestillinger, må de gi beskjed NÅ. 

Alle er like viktige i dansen! Vi danselærere lager koreografi etter antall elever i gruppen og ofte setter vi 

sammen to og to (eventuelt tre og tre). Dersom det plutselig mangler noen, kan det bli sårbart for de 

elevene det da går utover.  

Se nøye på tidspunkt og når ditt barn skal opptre – husk å finne ut hvilken forestillingsgruppe han/hun 

hører til. Det er de samme gruppene som på juleavslutningen. Vi gjør oppmerksom på at de som går på 

flere danseparti + ungdomsgrupper, er mest sannsynlig med på flere forestillingsgrupper! Dere har alle fått 

tidspunkt og oppsett for forestillingsgruppene tilsendt på mail tidligere, og dette ligger også ute på 

nettsidene våre. 

 

Det er viktig at elevene møter opp til undervisningen nå fremover. Dersom en elev er mye borte, kan 

han/hun risikere og ikke kunne være med på forestillingene. 

 

FORELDREHJELP 

Vi trenger også i år hjelp av foreldre under forestillingene. Det er viktig at foreldrehjelpere er med på en 

ekstraøving/generalprøve i forkant! Foreldrehjelpere får selvsagt også se en forestilling fra salen (gratis), og 

det er derfor fint om flest mulig melder seg, slik at alle kan få mulighet til å se sitt barn opptre. Vi gjør 

oppmerksom på at vi også trenger hjelp med rydding etter siste forestilling fredagen. Det vil komme en 

påmelding til dette om kort tid. 

 

Ta kontakt med oss om dere lurer på noe! 

 

Mvh 

Siri L. N. Nesse, tlf: 480 32 845, Mail: sirin.pedersen@karmoyskolen.no 

Beate Jønsson, tlf 934 54 546, Mail: beate.jonsson@karmoyskolen.no  

Ida C. Utvik, tlf: 412 08 075, Mail: idacathrin.utvik@karmoyskolen.no 
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