
   

16. Robbie og Lisa 

 

Parti: PAS DES DEUX barn CSM torsdager kl. 15.15 

 

Danser alle forestillingene: 
Mandag 21 juni: Show 1: kl. 16.00 & Show 2: kl. 19.30 (generalprøve dagtid) 

Tirsdag 22 juni: Show 3: kl. 16.00 & Show 4: kl. 19.30 (generalprøve dagtid) 

Onsdag 23 juni: Show 5: kl. 16.00 & Show 6: kl. 19.30 (generalprøve dagtid) 

Torsdag 24 juni: Show 7: kl. 16.00 & Show 8: kl. 19.30 (generalprøve dagtid) 

Fredag 25. juni Show 9: kl. 16.00 & Show 10: kl. 19.30 

Lørdag 26. juni: Show 11: kl. 11.00 & Show 12: kl. 14.30 & Show 13: kl. 19.00 

Søndag 27 juni. Show 14: kl. 11.00 & Show 15: kl. 15.30 & Show 16: kl. 19.00 

Pga. Situasjonen vi er i nå vet vi ikke hvor mange publikummere vi kan ha i salen. Vi har nå tatt utganspunkt i at vi kan ha 200 

publikumere, derfor blir det flere forestillinger enn normalt. Det kan bli færre forestillinger om vi kan ha flere publikuemmere. 

Men det blir da de samme datoene som over men at vær klasse har en forestilling mindre enn det so er satt opp. 

 

Akt:  Akt 2 dans nr. 16 (nr. 2 i andre akt) 

 

Musikk: Somethin stupid- Frank sinatra 

 

Dette må dere skaffe selv: 

Se bilder under 

Gutter: Sort sløyfe, sort vest og sort «strikk» rundt armen, sort bukse, sorte sokker, sorte sko, hvit skjorte 

Jenter: Helst folde skjørt om du klarer å skaffe ( fri farge, kan være møster eller ruter). Hvit bluse, cardigan (fri farge, 

kneppe øverste knapp).Tynt belte (valgri farge)  

 

Håret: jenter: Hårbånd som på bilde/ valgfri farge) Gutter sleik 

 

Div. Info:  

Alt av informasjon om forestillingen, sminkelapper, ekstratreninger osv. legges på www.extend.as under «Siste nytt» når 

det er klart. Dere får beskjed når billetter blir lagt ut for salg på sms og mail. 

 

    

http://www.extend.as/

