
   

29. Lisa sin opptreden 

 

Kompani: 

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) 

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 JAZZ 1-2 11-13 SD onsdager kl. 18.15 

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

Søndag 27 juni. 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. 29 (nest siste dans i akt 2) 

Musikk: Humuhumnukunukuapuua- Sharpay Evans- high school musical 

 

Dette skaffer dere selv:  

Hawaii inspirerte klær. Se forslag bilder. Valgfritt. Mye farger. Barbent. Fint om alle kan skaffe hawaii krans til halsen. 

NB: De som danser i kompaniet bruker samme kostyme som på dansen før men må i tillegg ha Hawaii krans. Hawaii 

krans kan kjøpes på butikker som f.eks. «Mye moro»  

Håret: Løst, gjerne med hårbøyle som på bilde. 

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. 
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