Træningstøj og sko
Alle elever træner hver gang i deres træningstøj, som
består af en balletdragt og trikot. Køb af tøj og sko
sker gennem balletbutikken Tutu - Dans og Yoga i
Odense.
Pigernes dragt har følgende farver:
5-6 år: hvid med lyserød trikot
7-9 år: lavendel med lyserød trikot
10-12 år: lyseblå med lyserød trikot
Pigernes træningssko er lyserøde.
Drengenes dragt er hvid med mørkeblå trikot og hvide sko.
Kontaktoplysninger til Tutu - Dans og Yoga :
tutu@tutudans.com
Tlf. 42916442
Mette Rasmussen og Charlotte Gøbel

Velkommen i Balletskolen 2016/17
Det er balletskolens allerførste sæson, og vi glæder
os meget til at komme i gang. I denne lille folder kan I
finde nyttige informationer om balletskolen, men har I
spørgsmål, skal I endelig kontakte os.

Vigtige datoer i sæson 2016/17:

Kontakt:

Alle hold:

Koordinator for Kreative fag Eva Lillegaard Hansen
elha@billund.dk Tlf. 25557772

19. december:
Juleafslutning/visning i Billund Idrætscenter Hal 1

Balletlærer Helio Porcaro
helioporcaro@icloud.com Tlf. 21390712

19. marts:
Gallashow i Magion, Grindsted

Tid og sted:

19. Juni:
Balletopvisning i Billund Idrætscenter Hal 1

Undervisningen foregår i Billund Centret, Teatersalen
Hans Jensensvej 6, 7190 Billund

Balletskolens støttegruppe:

Kl. 15.45-16.35: Hold 1, 7-9 år
Kl. 16.35-17.10: 5-6 år
Kl. 17.10-18.00: Hold 2, 7-9 år
Kl. 18.00-19.00: 10-12 år
Mødetid:
Da det er vigtigt, at man er klar til timens start, så
kom i god tid, så du kan nå at få håret sat m. m. Vent
på stolene i forhallen. Løb er ikke tilladt.

Uge 48:
Besøg af Kompagni B – ældste hold. Dato følger.

Billund Kulturskole efterlyser forældre eller bedsteforældre, som kunne tænke sig at hjælpe med praktiske
opgaver i forbindelse med arrangementer i Balletskolen.
Fx hjælp til at bestille kostumer hjem og holde orden
på tøjet til opvisninger, til at sætte håret op på de
yngste, hjælpe bagved scenen og til prøver, så børnene føler sig godt tilpas.
Samt andre opgaver, der måtte komme.

Omklædning:

Henvendelse til Eva.

Hvis man kommer direkte fra skole, kan man evt.
klæde om i omklædningsrummene i kælderen. Da de
er ret små, skal man helst tage sit træningstøj på
hjemmefra. Overtøjet og sko/støvler kan man hænge/sætte i garderoben i kælderen. - Trappen ned fra
Billund Centrets forhal. Man må gerne tage sin taske
med ind i teatersalen.

Balletskolens ambassadør:

Mad og drikke:

Betaling sker i fire rater. Opkrævningerne kommer i
e-boks. Læs mere på www.billundkultur.dk under
fanen Information.

Man danser bedst, når man ikke er sulten. En lille
madpakke og lidt at drikke kan være godt inden timen.

Koordinerende leder af talentcentrene for Det Kgl
Teater Liselotte Sand er balletskolens ambassadør.
Eleverne vil møde hende i løbet af året.
Betaling:

Sygdom:
Hvis du er syg eller forhindret, så send en sms til
Helio

