
 

 

Kjære foreldre / foresatte - Vi trenger DIN hjelp.  

Det nærmer seg elevforestillingen «Alice», 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 fire 

forestillinger trenger vi foreldrenes hjelp! Vaktene er ikke så lange, ca. 4 timer, så vi håper alle kan 

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

oppgaver. Man trenger ingen erfaring i dans, så her kan alle bidra. Du vil også få tydelige instrukser/ 

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

i kiosk, som vakt og i kostymeavdelingen. Har det ikke noe å si for deg om du hjelper til i f.eks. vakt 

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

Da setter vi deg der det trengs mest.  

Fint om du/dere kan fylle ut svarslippen under og sende på mail til knut@extend.as med den 

informasjonen vi trenger så raskt som mulig. Evt. levere lappen i resepsjonen. Vi kontakter de som 

kan hjelpe til på mail hvor vi gir deg/dere mer informasjon om oppgaven.  

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

Jeg kan hjelpe til med:    

 

         Backstage (Organisering av elever bak scenen) 

         Kiosk (Salg av kaffe, kaker osv. til elever og publikum)  

         Vaktgruppe (Vakter til å holde oppsyn i foajé, salen, garderobene til elevene osv.)  

         Organisering av kostymer (Inn- og utlevering av kostymer til elever, holde orden og system) 

Tider:  

 

         Lørdag 22. april fra kl. 08.30 - 13.00 (Bl.a. under generalprøve) 

         Lørdag 22. april fra kl. 12.30 - 17.00 (Bl.a. under første forestilling lørdag) 

         Lørdag 22. april fra kl. 16.30 - 20.30 (Bl.a. under andre forestilling lørdag)  

         Søndag 23. april fra kl. 08.30 - 13.00 (Bl.a. under generalprøve) 

         Søndag 23. april fra kl. 12.30 - 17.00 (Bl.a. under første forestilling søndag) 

         Søndag 23. april fra kl. 16.30 - 20.30 (Bl.a. under andre forestilling søndag)       

 

Foresattes navn:  ___________________________________ 

E-post adresse:     ___________________________________ SKRIV TYDELIG! (hvis du leverer papir) 

Jeg er foresatt til: ___________________________________ (elevens navn) 

Tlf. foresatt:           ___________________________________ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Billettsalget starter mandag 13. mars. Billetter kjøpes på ticketco.no   

 Kostymelapper ligger på www.extend.as under «Siste nytt / viktig info», oppdateres 

fortløpende! 

 Viktig lapp om tider og treninger til forestillingen ligger på www.extend.as under «Siste 

nytt / Viktig info» 
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