
 

Kjære foreldre 

Det nærmer seg ballettforestillingen «Rapunzel», og det er mange barn og ungdommer som gleder 

seg. 

Det er mye som må forberedes til en forestilling med så mange dansere. For å gjennomføre tre 

forestillinger trenger vi foreldrenes hjelp! Vaktene er ikke så lange kun 3 eller 4t, så vi håper alle kan 

klare å skaffe en som kan hjelpe til på en av vaktene. Det er veldig enkle, men svært viktige 

oppgaver. Vi er utrolig takknemlig for all hjelp vi kan få. Vi trenger hjelp bak scenen, i kiosken, i 

kostymeavdelingen og som vakt. Er det det samme om du hjelper til f.eks. i vakt eller kiosk, skriver du 

«eller» mellom rutene. Kan du hjelpe til med flere ting skriver du «begge».  

Fint om du/dere kan fylle ut svarslippen under å levere i resepsjonen på Extend eller sende en mail til 

knut@extend.as med den informasjonen vi trenger så raskt som mulig. Knut vil kontakte de som 

kan hjelpe til på mail senest 7. november. Han vil da også gi deg/dere mer informasjon om oppgaven. 

Vi foretrekker svar på mail. Fint om du merker emnefeltet i mailen med «Foreldregruppe 

Rapunzel» 

___________________________________________________________________________________  

Kan hjelpe til med:    

                  Backstage (NB: se under for egne oppmøte tider) 

   Kiosk 

   Vaktgruppe 

                                   Organisering av kostymer 

Når:  

         Lørdag 19. november. fra kl. 09.00 – 13.00 (Bl.a under generalprøven)  

         Lørdag 19. november. fra kl. 12.45 – 16.15 (Bl.a. under generalprøven) 

         Lørdag 19. november. fra kl. 16.00 – 19.15 (Bl.a. under forestilling lørdag) 

         Søndag 20. November fra kl. 09.00-12.45 

         Søndag 20. November fra kl. 12.30– 16.30 (Bl.a. under første forestilling søndag) 

         Søndag 20. November fra kl. 16.15-20.15 (Bl.a. under andre forestilling søndag) 

Backstage, egne oppmøte tider (dere krysser av her og ikke over):  

         Lørdag 21. november fra kl. 09.30 -14.00  (under generalprøven) 

         Lørdag 21. november fra kl. 15.30-19.00 (under generalprøven) 

         Søndag 22. November fra kl. 12.30 – 16.00 (under første forestilling søndag) 

         Søndag 22. November fra kl. 16.00 – 19.30 (under andre forestilling søndag) 

          

E-post adresse: _______________________________________________SKRIV TYDELIG! 

Foresattes navn: ________________________________ 

Elevens navn: ________________________________ 

Tlf: ____________________ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

1. Billettsalget til forestillingene starter mandag 24. oktober. Billetter hentes på Extend. Billettreservasjon i 

resepsjonen på Extend, på tlf. 333 67778 eller resepsjon@extend.AS (Skriv billettreservasjon i emnefeltet). 

Bindende bestilling. Nummererte plasser. Prisen for en billett er kr 190,-. Vi tar kun kort. Vi har i år satt opp 

billettprisen med kr 20,- siden vi har utgifter med orkesteret.  

2. Kostymelapper til partiene blir lagt ut på www.extend.as i løpet av uke 40 eller 41. 

3. Viktig lapp om fellestreninger, orkesterprøver og generalprøver til forestillingen ligger på www.extend.as 

under siste nytt. 
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