Organizační informace pro rodiče základních kurzů (kurzy DVK, JVK a balet basic) k
představení

"DRŽTE SI KOBOUKY, budeme se vracet..."
sobota 13. dubna 2019, 14:00 hod, KC Jesenice
Vystoupení základních kurzů street dance a balet začátečníci.
Předpokládaná délka představení je cca 2 hod.
VSTUPENKY (identifikační pásky) možno zakoupit v ceně:
150,- Kč/jedno představení (pouze odpolední)
200,- Kč/dvě představení (odpolední+dopolední nebo večerní)
250,- Kč/tři představení (dopolední+odpolední+večerní)
***Děti do 6 let bez místa na sezení a ZTP ZDARMA
Předprodej vstupenek pro jesenické kurzy recepce TS Hazard (V úvoze 105, Jesenice), pondělí – čtvrtek 14:00 –
19:00 hod, u mimojesenických kurzů (jvk Psáry, dvk a jvk Kamenice, dvk a jvk Jílové) u lektorů.
Množství vstupenek je omezené tak, aby každý, kdo si koupí vstupenku, měl místo k sezení. Více vstupenek, než je
židlí v sále, prodávat nebudeme. Doporučujeme proto si vstupenku koupit v předprodeji. Zbytek vstupenek
(identifikačních pásků) bude k dostání v den představení od 13 hod před vchodem do sálu KC Jesenice. Bez pásky
nebudete vpuštěni do sálu.
PROSTOROVÉ ZKOUŠKY proběhnou čtvrtek - pátek 11. - 12. 4. 2019 v odpoledním čase přímo v KC Jesenice.
Rozpis zkoušek ještě upřesníme.
SRAZ všech účinkujících bude ve 12:45 hod v KC Jesenice. S sebou si děti vezmou kostýmy, rekvizity, svačinu a
dostatek tekutin. Šatny pro jednotlivé skupiny dětí se budou nacházet na ochoze, v předsálí a zázemí KC Jesenice a
budou označeny názvem kurzu.
Doporučujeme, abyste dětem věci v šatnách pečlivě sbalili do batůžků, za případnou ztrátu věcí neručíme.
Byli bychom rádi, kdyby se představení zúčastnily všechny děti. Představení organizujeme jednak pro děti, aby si
užily velkou taneční show a jednak pro Vás, rodiče, abyste mohli sledovat pokroky svých dětí a vidět průřez naší
celoroční prací s dětmi. Nemůže-li se dítě zúčastnit, oznamte to, prosím, lektorce v kurzu. Děkujeme.
Představení bude jako vždy zaznamenáno a sestříháno profesionálním kameramanem panem Kočkou (T: 603 730 718)
na DVD, u kterého se DVD přímo objednává. Předpokládaná cena DVD je 300 Kč včetně záběrů ze zákulisí a generální
zkoušky. V případě objednání dvou DVD (z dopoledního i odpoledního nebo večerního představení) je cena za obě DVD
500,- Kč. Za DVD ze všech tří představení zaplatíte 700,- Kč.
FOTOGRAFIE ze závěrečného představení najdete posléze na webových stránkách TS HAZARD (www.tshazard.cz)
Těšíme se na Vás, doufáme, že si děti představení pořádně užijí a Vám rodičům přejeme, aby se Vám představení co
nejvíce líbilo. Pracujeme na tom ze všech sil.

