PERNILLE HIPHOP HOLD/ STREETDANCE/ KONKURRENCEHOLD
AFDANSINGSBAL INFO

Kære forældre og ikke mindst alle mine kære dejlige elever på mine hold.
Først og fremmest tusinde mange gange tak for en forrygende sæson. Tak til alle de gamle og ikke
mindst tak til alle de nye ansigter, der har været og givet den gas hver tirsdag. Med discokugle og en
masse fis og ballade. Det har været en fornøjelse at danse med jer og jeg håber selvfølgelig at vi kan gøre
det hele om på forårsholdende. 
Når det er sagt, så er jeg sikker på at nogle af jer har et par spørgsmål omkring, hvad der skal ske fredag
og lørdag. Dem vil jeg prøve at besvare bedst muligt på de næste par linjer.

GENERALPRØVE FREDAG D.7 (Vil rigtig gerne have man står klar over i hjørnet 15 min før man skal prøve
gulvet af) – Kom i god tid!
*Hvis i går på andre hold. Så gør mig den tjeneste at læse generalprøve sedlen godt igennem, så i har
styr på alt. Så vi ikke kommer bagud i tid 
(I kan både finde sedlen på Facebook siden, men også dancingteam.dk)
______________________________________________________________________________________
HIPHOP HOLD 14
Generalprøve kl.18 – 18:30
Her skal vi prøve vores hiphop dans (The Greatest) og vores Tema dans (Love to the soilders)
NOTE: Jeg vil gerne have at ALLE har sorte bukser/leggins på og hvid T-shirt til undernumsen + HELT sorte
sko.
NOTE: Dem der har fået kraver med hjem som skal syes. Dem skal jeg lige tjekke. HUSK DEM.
NOTE: Dem af jer der selv skulle sørge for sort lynlås cardigan de skal huske dem, da der skal sættes
hvide striber på.

STREETDANCE HOLD 96
Generalprøve kl.17:30
Her skal i danse TEMA dans – (JUL)
Note: Her skal i bare være i normal tøj – HUSK at varme op inden!
Generalprøve kl.18:45
Her skal vi danse (Homeless) – ALLE skal være i tøj. I skal være gode til at hjælpe med at få rekvisitter ind
og ud af gulvet. Så næste hold kan komme til – Da vi helst ikke skal være skyld i vi kommer bagud i
tidsplanen.
_______________________________________________________________________________________

TØJLISTE:
HIPHOP (THE GREATEST)
MEDBRING SELV:
-Sorte leggins
-Helt Hvid T-shirt til under numsen – ikke stram
-Helt sorte sko
-Husk cardigan til dem der selv skulle sørge for det.
-Dem der fik kraver med hjem – Husk at få styr på elastikken
LÅNE AF DANCINGTEAM
-Hvide kraver
-Hvide hansker/ærmer
-Sorte cardiganer med hvide striber
-CILLE DIN MASKE SKAL DU HAVE I TØJ BODEN.
HÅR: Stram knold i nakken massere lak i – Så der ikke er mussehår overalt.
MAKE-UP– Røde læber og lidt på kinderne
_______________________________________________________________________________________
HIPHOP (LOVE TO THE SOLDIERS)
MEDBRING SELV:
-Sorte leggins (alle)
-Sorte langærmede (Bukse- mennesker)
-Sorte stramme højhalsede T-shirts (buksedragt mennesker)
-Helt Sorte sko
LÅNE AF DANCINGTEAM:
-Buksedragter
-Militær bukser
-Militær accessoires
-RILLO DIT TØJ HÆNGER PÅ BØJLE – DU SKAL HENTE DET VED TØJ BODEN
(nederdel + Body + ansigt maling)
HÅR: Stram knold i nakken massere lak i – Så der ikke er mussehår overalt.
MAKE-UP– Røde læber og lidt på kinderne
_______________________________________________________________________________________
STREETDANCE (HOMELESS)
MEDBRING EGET TØJ OG SKO
EMILIE – DIT TØJ HÆNGER PÅ BØJLE SÅ DET SKAL DU HENTE VED TØJ BOD (husk at aftale med Malou hvad
hun hjælper med)
HECTOR – DU SKAL HENTE SKJORTE VED TØJ BOD OG SELV SØRGER FOR SLIPS
!REKVISITTER SKAL VI ALLE VÆRE GODE TIL AT HJÆLPE MED PÅ DAGEN!
___________________________________________________________________________________
STREETDANCE (JUL) – JULIE TØJ HÆNGER PÅ BØJLE
HENT ALT TØJ VED TØJ BOD
RENSDYR –Bare fødder

SNEMÆND- Sorte sko
ENGLE – Bare fødder
Husk at hent jeres kostumer i GOD TID i tøj boden - Alt det tøj man låner fra tøj boden. Det afleverer
man med det samme efter brug.
Sæson Afslutning "DET SKAL FEJRES"
Lørdag d.8 april kl. 14 – Der går showet i gang
_______________________________________________________________________________________
KONKURRENCEHOLD INFO TIL JER:.
(indgangs nummer 11 og 25)
I må meget gerne komme ned og stille jer klar omkring indgangs nummer. 8 og efterfølgende indgang 22
og 23
Som altid så får i selvfølgelig også lov til at give den gas i jeres solo og duo. Men jeg synes i skal have lov til
at shine så denne gang bliver det delt op i national og international solo/duo. Så der er plads på gulvet og i
kan blive set.
Rækkefølge DUO RUNDE:
- International duo
-National duo
RÆKKEFØLGE SOLO RUNDE:
-National solo
-International solo
______________________________________________________________________
Love To The Soldiers
(Indgangs nummer 17)
I må meget gerne komme ned og stille jer klar omkring indgangs nummer. 14-15
____________________________________________________________________
SMALL GROUP – Originals Girls
(Indgangs nummer 21)
I må meget gerne komme ned og stille jer klar omkring indgangs nummer. 19
_______________________________________________________________________________________
Hvis man skal have års erindringer så kom ned og stil jer klar omkring indgangs nummer 27
_______________________________________________________________________________________
Streetdance – JUL
(Indgangs nummer 31)
I må meget gerne komme ned og stille jer klar Når års erindringer går i gang. Hvis man skal have års
erindringer så har man skiftet til Kostumer inden – for vi skal på lige efter.
___________________________________________________________________________
Streetdance – Homeless
(Indgang nummer 45)
I må meget gerne komme ned og stille jer klar omkring indgangs nummer. 42
___________________________________________________________________________

HIPHOP – THE GREATEST
(indgangs nummer 59)
I må meget gerne komme ned og stille jer klar omkring indgangs nummer. 56
(minder jer lige om at, der kommer konfetti midt i dansen – bare så i ikke får et alt for stort chok) :D
Det er jer der slukker og lukker showet som jeg også sagde i tirsdag. Gør jer selv og mig den tjeneste og lige
gå hjem og gå det en ekstra gang igennem – Så det sidder lige i skabet :D
__________________________________________________________________________
Håber at jeg har gjort det overskueligt for forældre og elever. Hvis jeg skulle have glemt eller overset noget
– Så er i mere end velkommen til at kontakte mig på Pernille_liisberg@hotmail.com eller til Lone også
sender hun som regel besked videre til mig.
Som alle mine elever ved og nok slet ikke er i tvivl om, Så er jeg kæmpe fan af sæsonafslutning! Og det
ligger jeg ikke skjul på :D Jeg glæder mig simpelthen, så meget til at se jer alle sammen sparke numse på
lørdag. I det her lukket forum kan jeg godt tillade mig at sige. Jeg er sikre på at i er dem, der giver publikum
en kæmpe oplevelse og forhåbentlig kan vi få dem til at få lidt kuldegysninger i vores soldater dans. I er
simpelthen for seje!
Til jer der stopper og til jer, der stadig har lyst til at danse med mig. Find mig endelig og giv mig en
farvel/gensyn krammer på lørdag inden i går hjem 

Danse knus fra Pernille Liisberg

