
   

3. Lisa 
SHOW JAZZ 2-3 2007-2009 MFH  fredager kl. 17.15: 
Mandag 21 juni: Show 1: kl. 16.00 & Show 2: kl. 19.30 (generalprøve dagtid) 

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

 

GIRSTYLE   1-2 11-14   SLF mandager kl. 17.15: 
Tirsdag 22 juni: Show 3: kl. 16.00 & Show 4: kl. 19.30 (generalprøve dagtid) 

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

 

HIGH HEELS  2002-2008 SH Mandager kl. 19.15 
Onsdag 23 juni: Show 5: kl. 16.00 & Show 6: kl. 19.30 (generalprøve dagtid) 

Lørdag 26. juni: Show 13: kl. 19.00 

Søndag 27 juni. Show 14: kl. 11.00 

 

SHOW JAZZ  2-3 06-09 EÅS  Tirsdager kl. 19.15 
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 og vi ikke vet 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 1 dans nr. 3 

 

Musikk: Sang: I feel pretty - west side storty  Broadway cast  

 

Dette skaffer dere selv:  

Jenter: Rosa/turkis sløyfe til håret ( samme farge som skjørtet dere låner), hvite lave tøysko, hvite lave sokker, hvit 

stram pen T-shirt. NB: high heels har sorte eller sølv høye heler  

 

Dette får dere låne av Extend: 

Rosa/turkis skjørt/ med prikker  

VIKTIG!! Dere leverer kostyme i deres garderobe hos vakten så snart du er ferdig med dansen på din siste forestilling.  Kostymer 

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

 

Håret: jenter: Halvt opp, halvt ned med sløyfen i samme farge som skjørtet 

 

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/

