
Viktige praktiske ting i forbindelse med Nøtteknekkeren.  

Det er veldig viktig alle som er med på forestillingen leser dette nøye slik at alt går som 

planlagt. 

- Smittevern er første prioritet denne helgen. Vi følger nasjonale og lokale retningslinjer 
og anbefalinger fra helsemyndighetene, og vi har gjort en rekke tiltak for å forebygge 
smitte i forbindelse med forestillingene. Tiltakene er utarbeidet i tett samarbeid med 
helsepersonell. 
 

- Elever kan ikke komme på Extend eller Oseberg dersom de er syke, har symptomer 
som kan skyldes Covid-19 eller dersom de er i karantene. Dette gjelder også alle 
lærere og vakter!  
 

- Ved symptomer og negativ Corona test må det klareres med Camilla og 
smittevernansvarlig før elever, lærere og vakter kan komme på Extend og Oseberg. Se 
også FHI sine anbefalinger: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_m
ed_covid-19/#raad-til-deg-som-mistenker-at-du-er-smittet 
 

- Vi har ingen kiosk og ingen sminkører på grunn av smittevernstiltak. NB: Foresatte 
må fikse håret og sminke barnet hjemme. Dere må sørge for at barnet har med seg 
nok mat og drikke.  
 
Her kan du se hvordan du lager ballettknute: 
https://www.youtube.com/watch?v=aE7QQAhgll0  Dere skal ha håret rett bak, ikke 
midtskille slik som på filmen. Dotten skal også være noe høyere. ca. midt på 
bakhodet. Nb: blomst som også er kinesere skal ha litt høyere dott. 
 
Her ser du hvordan man sminker full scenesminke. Denne videoen er hvordan 
ungdommene skal sminke seg. Yngre barn trenger kun, pudder, rouge, litt farge på 
bryn, øyenskygge, mascara og gjerne litt tørr eyeliner. Ta med en leppestift (ikke 
knallrød) som kan tas på rett før de skal på scenen. Gutter fra grad 3 bør også ha noe 
sminke for å få frem øyne på scenen. De miste guttene kan velge selv. 
https://www.youtube.com/watch?v=YmEVNIe1qlA 
 

- Vi deler garderobene inn i 3 soner (kohorter). Det er en ballett grad per sone. De som 
er i samme sone er de som danser sammen i klassen på Extend. Det er god avstand 
mellom sonene, og dansere i ulike soner skal ikke ha nær kontakt med hverandre. 
En/to vakter (med munnbind) passer på hver kohort. 
 

- Det blir en kort pause i forestillingen, men dette er kun en pause for kulisskift og 
publikum blir sittende i salen under hele forestillingen. Forestillingen varer ca. 2 timer 
 

- Vi kommer til å sende livestream av forestillingen på storskjerm i garderobene slik at 
barna kan se forestillingen, og dette vil trolig gjøre det roligere i garderobene. Men vi 
anbefaler alle barna å ha med tegnesaker, spill, leker e.l. 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/#raad-til-deg-som-mistenker-at-du-er-smittet
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/#raad-til-deg-som-mistenker-at-du-er-smittet
https://www.youtube.com/watch?v=aE7QQAhgll0
https://www.youtube.com/watch?v=YmEVNIe1qlA


- Alle som jobber med barna backstage må bruke munnbind. Vaktene i garderobene vil 
holde 1 meter avstand til elevene og de må bruke munnbind ved behov for nærmere 
kontakt med elevene. 
 

- Av hensyn til smittevern kan ingen foreldre være med inn i garderoben. Foreldre opp 
til og med grad 2 kan følge elever til garderoben, men ikke være med inn i 
garderoben. Det er viktig at dere prater med barna om dette på forhånd! 
Foreldrevakter vil organisere alt med kostymer og sørge for at barna blir klare til de 
skal danse. Vaktene vil hjelpe elevene, passe på de har det bra og passe på at ingen er 
alene. De vil følge barna til toalettene ved behov.  
 

- Barna må være i garderoben under hele forestillingen.  
 

- Elever som er 12 år og eldre kan få gå ut av Oseberg mellom forestillingene for å 
kjøpe mat dersom de går sammen med noen fra samme gruppe/sone og kommer rett 
tilbake etterpå.  
 

- Barn kan ikke se den akten de ikke danser, og de kan ikke sitte på fanget under 
forestillingen.  
 

- Av hensyn til smittevern blir det ikke anledning til å møte danserne inne på Oseberg 
etter forestillingene, se plan under for hvor elevene skal hentes. 
 

- Det er fint om alle foresatte til barna legger en lapp med telefonnummer i baggen til 
barnet så vi kan kontakte dere om det skulle være noe. Skriv også gjerne telefon nr. 
på foresatt nederst på leggen til barnet med en kulepenn. Om det skulle være noe vi 
bør vite om deres barn er det fint om du skriver en lapp med informasjon og gir denne 
til vakten i garderoben.  
 

- Når forestillingen er over, må barna bli hentet utenfor Oseberg. Vaktene i 
garderobene følger barna ut og passer på dem til de blir hentet. Her ser du hvor 
barna skal hentes: 
Pree prem: Blir hentet av en foresatt i foaje.  
Primary: Blir hentet av en foresatt i foaje.  
Grad 1: Blir hentet av en foresatt i foaje. 
Grad 2: Blir hentet av en foresatt i foaje. 
Grad 3: Blir hentet ute ved utgangen til Oseberg ved Brygga. 
Grad 4: Blir hentet ute ved utgangen til Oseberg ved Brygga. 
Grad 5: Blir hentet ute ved utgangen til Oseberg ved Brygga. 
Grad 6 og opp: Blir hentet ute ved utgangen ved Resepsjonen til Osberg 
Gutter selskap (garderobe 1): Blir hentet ute ved utgangen til Oseberg ved Brygga. 
 

- Gutter i pree premary- grad 3 er sammen med sin danseklasse i garderobe 3. ikke i 
garderobe 1 med «selskapsguttene» 

 

- Alle som er vakt på forestilling vil få egen mail om oppgavene litt senere.  

 



- Nederst i mailen kan du se når barna skal møte opp på Oseberg. 

 

- Her ligger kostymelappene: https://extend.as/kostymelapper-notteknekkeren-2/ 
 

 

- Her ser dere hvilken garderobe barnet deres skal være i.  

 

 
 

 

Her er et eksempel på garderobe 3 forestilling 1 og 2: 

 

Det skal være minimum 2 meter mellom hver kohort. Det vil være en fast voksenperson (foreldre 

vakt) som passer på elevene i den enkelte sonen til enhver tid i forbindelse med forestillingene. I 

tillegg er det en vakt som kan følge elever på toalettet. Vaktene i hver sone hjelper også elevene med 

kostymene. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nivå 1 

Grad 4 

Grad 1 

https://extend.as/kostymelapper-notteknekkeren-2/


Forestilling Oseberg kulturhus lørdag 14. november. 
Du kommer når du har oppmøte og drar hjem rett etter siste forestillingen du danser. Om du 
ikke vet hvilken forestilling ditt barn danser, se på side 1. 
 

09.00: Oppmøte solister og pas des deux selskap.  
09.30: Oppmøte kun elever som danser forestilling 1 og 2 
10.30: Dørene til salen åpnes, alle elevene i garderobene. 

11.00: Forestilling 1 

14.00: Dørene til salen åpnes, alle elevene i garderobene. 

14.30: Forestilling 2 
17.30: Oppmøte kun elever som danser forestilling 3 (som ikke danset 1 og 2) 
18.00: Dørene til salen åpnes, alle elevene i garderobene. 

18.30: Forestilling 3 

 

Forestilling Oseberg kulturhus søndag 15. november 

 

09.00: Oppmøte solister og pas des deux selskap.  

09.30: Oppmøte kun elever som danser forestilling 4  

10.30: Dørene til salen åpnes, alle elevene i garderobene. 

11.00: Forestilling 4 
14.00: Oppmøte kun elever som danser forestilling 5 og 6 (som ikke danset 4) 

15.00: Dørene til salen åpnes, alle elevene i garderobene. 

15.30: Forestilling 5 

18.00: Dørene til salen åpnes, alle elevene i garderobene. 

19.00: Forestilling 6 
 


