
   
 
 

 

  

 
 

Info Lilla Showen 2020- Dance for future 

Datum: lördagen den 9 maj 

Plats: Huskvarna teater 

Tid: 12.30-13.30 Föreställning 1 

16.00-17.00 Föreställning 2 

Nedan ser ni vilken föreställning ert barn medverkar i. Observera att 

några av de äldre grupperna medverkar i båda! 

 

Medverkande grupper i föreställning 1 kl 12.30 

• Barndans 5 år JKPG lördagar kl 10.15 (Linn, Stella, Hilma, Ruth) 

• Dansmix 7–8 år grupp 2 JKPG lördagar kl 13.00 (Linn, Stella, Hilma, Ruth) 

• Dansmix 6–7 år JKPG torsdagar kl 16.45 (Holly) 

• Streetdance 7–9 år HABO (Holly) 

• Dansmix 6–7 år HABO (Holly) 

• Streetdance 10 år JKPG torsdagar kl 17.30 (Holly) 

• Streetdance 10-12 år HABO (Holly) 

• Discodans 9–10 år JKPG (Emelie) 

• Showjazz 8–10 år JKPG Onsdagar kl 18.15 (Elise) 

 

Medverkande grupper i föreställning 2 kl 16.00 

• Dansmix 6 år JKPG lördagar kl 11.15 (Linn, Stella, Hilma, Ruth) 

• Dansmix 7–8 år grupp 1 JKPG lördagar kl 12.00 (Linn, Stella, Hilma, Ruth) 

• Dansmix 6–7 år Kaxholmen (Holly o Moa) 

• Dansmix 8–9 år Kaxholmen (Holly o Moa) 

• Balett 7–9 år JKPG (Linda) 

• Showjazz 8–11 år JKPG måndagar kl 18 (Holly) 

• Streetdance 8–9 år JKPG måndagar kl 17 (Holly) 

• Streetdance 10 år JKPG torsdagar kl 17.30 (Holly) 

• Streetdance 10-12 år HABO (Holly) 

• Discodans 9–10 år JKPG (Emelie) 

  

Tider föreställning lördag 9 maj Huskvarna teater 

11.30 Samling på scenen medverkande i show 1 

12.30 -13.30 Show 1 

15.00 Samling på scenen medverkande i show 2 

16.00-17.00 Show 2 

 

Forts nästa sida. 

 



   
 
 

 

  

 
 

Tider genrep fredagen den 8 maj Huskvarna teater 

15.00 Samling på scenen medverkande show 1 

15.15-16.30 Genrep för medverkande show 1 

16.45 Samling på scenen för medverkande i show 2 

17.00- 18.15 Genrep för medverkande show 2 

Vi bjuder på fika till alla dansare under genrepet! Meddela oss vid ev. allergier.  

 

Föreställningen heter DANCE FOR FUTURE och temat dansgrupperna jobbar med under våren är 

klimat och hållbarhet. Kommande veckor får alla dansgrupper se ett filmklipp om växthuseffekten och 

efteråt får barnen fundera kring vad dom och deras familjer kan göra för att ”hjälpa jorden”. 

Koreografierna dom tränar på under våren följer samma tema. Om ni vill titta på filmklippet finns det 

här: https://www.youtube.com/watch?v=ytbUoRBSe6M 

 

Förutom gruppernas egna dansnummer kommer vi göra ett gemensamt avslutningsnummer; We´re 

all in this toghether från High school musical. Låt finns här: 

https://open.spotify.com/track/5t5LFepMdws4nudg1EiWdd?si=iCMKmSXOSwGIgzo07iBffg 

 

 

Barnen kommer få låna scenkläder av oss (ev. kommer dom behöva ta med baskläder tex svarta byxor 

och svart linne). Vi återkommer med info om detta! 

 

För att få ihop kalkylen behöver vi höja biljettpriserna i år. OM någon förälder, släkting eller liknade 

har kontakter på företag som skulle vilja sponsra med tex fika eller mat till deltagarna, scenkläder eller 

på annat sätt bidra är vi supertacksamma!!! 

Likaså om ni arbetar på ett företag som kan skänka spillmaterial som vi kan använda till scenkläder! 

Tex tyg, bubbelplast, kartong! 

 

Biljetterna kommer kunna förköpas via hemsidan www.sv.se/studio11 (klicka in på Jönköping ) från 

och med den 9 mars.  

Biljettpris: 

100 kr vuxen, 50kr ungdomar 13–17 år, gratis för barn 0–12 år (alla måste dock ha en biljett) 

Observera att det finns begränsat antal platser så köp era biljetter i tid! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ytbUoRBSe6M
https://open.spotify.com/track/5t5LFepMdws4nudg1EiWdd?si=iCMKmSXOSwGIgzo07iBffg
http://www.sv.se/studio11


   
 
 

 

  

 
 

Vi ser fram emot en rolig helg tillsammans med där fokus ligger på att barnen 

ska ha roligt och känna gemenskap tillsammans!  

 

Kontakt vid frågor: 

Emma.green@sv.se 

036-190040 

mailto:Emma.green@sv.se

