
Kostymelapp - BLOMST 
Dansen heter: Blomster 

Hvilken danseklasse det gjelder: G4 CSM (torsdag) G2 CSM (onsdag) G3 CSM (tirsdag) Grad 8 mandag, Pas des deux ungdom 
torsdag 

Hvem er lærer / instruktør: Camilla 

Hvem er kostymeansvarlig: Gine 

Plassering av dans på showet: Akt 2, slutten 

Hvilke(n) forestilling(er) er de med på: 
 
 
 
 
 
 

G4 CSM (torsdag) 
Forestilling 1 lørdag 14. Nov kl. 11.00 og Forestilling 2 lørdag 14. Nov kl. 14.30  
 
G2 CSM (onsdag) 
Forestilling 3: Lørdag 14. Nov kl. 18.30 og Forestilling 4: Søndag 15. Nov kl. 11.00 
 
G3 CSM (tisdag) 
Forestilling 5: Søndag 15. Nov kl. 15.30 og Forestilling 6: Søndag 15. Nov kl. 19.00 
 
Grad 8 er med på alle forestillingene. Pas des deux får beskjed i timen hvilke forestillinger de skal 
danse.  

Når er fellstrening på Extend for 
denne klassen: 

Lørdag 31. oktober 
kl. 10.00-10.45 Blomst G8 CSM (mandag)+ G4 CSM (torsdag)+ Pas de deux CSM (torsdag) 
kl. 11.00-11.45 Blomst G8 CSM (mandag)+ G2 CSM (onsdag)+ Pas de deux CSM (torsdag) 
kl. 12.00-12.15 Blomst G8 CSM (mandag)+ G3 CSM (tirsdag) + Pas de deux CSM (torsdag) 

 

Dere henter kostyme på Oseberg forestillingshelgen når det er oppmøte for deg. (står på tidskjemalappen som ligger på www.extend.as under 

«siste nytt») Kostymet må behandles pent. Det er ikke tillatt å spise med lånte kostymer på. Kostymene skal være glatte og fine til forestilling. 

Så snart du er ferdig med den siste forestillingen må du levere inn kostymet på Oseberg så vi får desinfisert kostyme før neste gruppe skal 

bruke det. Det er lurt å levere inn kostymet så snart du er ferdig med dansen din og ikke vente til forestillingen er over. Da unngår vi mye kø. 

Kostymer som blir ødelagt ved uforsiktig bruk må erstattes/repareres. Ved sykdom el. på forestillingene må kostymet levers raskt! 

Følgende informasjon ligger på nettisden www.extend.as under «siste nytt»:  

1. Tider for ekstra treninger, fellestreninger, generalprøve og forestilling.  

2. Foreldrehjelp til forestillingen. Det er mye å holde styr på bak scenen og som smittevernsvakt. Vi trenger hjelp for at alle skal ha en flott 

opplevelse på scenen. Om det er mange foreldre som hjelper til blir vaktene korte. Håper alle kan sette av litt tid til å hjelpe til med en av 

vaktene. Vi sender ut mail om dette senere. 

3. Sminke lapper legges ut så snart de er klare. 

LUKKET BILLETTSALG STARTER MANDAG 19. OKTOBER: Siden vi mest sannsynlig bare kan ha 200 publikummere blir det lukket 

billettsalg og i førsteomgang kun familie til danserne på scenen som kan bestille billetter. Det blir i første omgang en maks 

grense på å kjøpe 4 billetter pr. familie til eleven/elevene. Dere får en uke på å sikre dere 4 billetter. Er det flere billetter igjen 

etter 26. oktober når alle har fått sikret seg maks 4 billetter, vil vi åpne for at foreldre kan bestille flere. Vi gir beskjed 26. 

oktober om man kan bestiller flere om man ønsker der.  Disse får da ikke plass ved siden av de første billettene som ble bestilt. 

Skulle det være flere billetter igjen etter dette vil vi åpne for at andre utenom Extend kan bestille billetter. Pris pr. billett 200kr. 

Hva gjør du for å kjøpe billetter til Nøtteknekkeren. 

Send en e-post til post@extend.as (ikke før 19.oktober) 

1. Merk e-posten med emne «Nøtteknekkeren» 
2. Skriv hvor mange billetter du ønsker (maks 4 stk) HVILKEN FORESTILLING (klokkeslett og dato), 

ditt fulle navn og tlf. nr. (Disse billettene må være til medlemmer i samme husstand, tilsvarene 

nære eller samme kohort) 

3. Du vil få automatisk svar på at vi har mottatt din e-post og billetten blir reservert hos oss. 

(bindende). 

4. Du Vippser for billettene til oss. Vipps nr. 95318 Extend art of dance. Velg antall billetter. Deretter 

må du sende skjermbilde e.l av betalingen på e-post til oss og vi sender dere billettene i retur. NB: 

Det kan ta opptil 2 dager før du får tilsendt billettene om det er stor pågang.  

5. Du må nøye lese gjennom smitteverntiltakene du vil få i e-posten.  

Dette får dere låne av Extend Dette må dere skaffe selv 

Blomst tutu og topp. Hårpynt 
Pas des deux jenter rosa kjole. 
Gutter: bukse og overdel 

Rosa ballettsko, rosa tights, hvit balletdrakt med stropper (evnt. hvit trøye og hvit tuse på de 
minste) Hår: ballettknute. Gutter: Hvite ballettsko, hvite kne strøper( ikke ull) 
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