Zwing it’s Vårshow 2019
Nu börjar det dra ihop sig till Zwing it’s Vårshow på Nöjesteatern i Malmö. Den 1 och 2 juni klockan 15.00
har vi våra föreställningar. Observera att vi gör två olika föreställningar. En del av grupperna deltar i en av
föreställningarna, andra i båda två. Vi har gjort vårt allra bästa för att placera alla syskon i samma
föreställning! På nästa sida kan du se vilka nummer som är med i respektive föreställning. Observera att
listan inte är någon ordning i vilken showen kommer att genomföras, utan endast en översikt på vilka
grupper som medverkar i lördagens respektive söndagens föreställning.
Biljetterna släpps lördagen den 4 maj kl. 10:00 – 13:00 på Zwing it. Eventuella överblivna biljetter säljs
därefter under vecka 19, 20, 21 och 22 i Zwing it’s dansbutik, som har öppet enligt anslag som kommer upp
vecka 19. Biljettpriset är 160 kr för vuxna och 110 kr om du är under 18 år. Vi kan ta emot betalning via
Swish eller kontant. Tänk på att du som inte deltar i båda föreställningarna har möjlighet att se en hel
föreställning som publik! Biljett krävs dock. Alla biljettintäkter går oavkortat till att producera showen!
Först till kvarn…
Var vänlig fyll i nedanstående talong och lämna den i Zwing it’s brevlåda eller till din tränare så snart som
möjligt.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elevens namn:_________________________________
Jag kan och vill vara med.

¨

Jag kan tyvärr inte vara med på showen.

¨

Nummer jag är med i:___________________________
_____________________________________________
Jag har tagit del av informationen i detta häfte och godkänner att jag/mitt barn medverkar på repetitionerna
och i showen som både filmas och fotograferas av Zwing it. Såväl filmat material som fotografier används
sedan i Zwing it’s marknadsföring.
Underskrift/Målsmans underskrift

Num m er som deltar i
båda föreställningarna

Num m er som deltar i
en föreställning

LÖ RDAG 1/6 kl. 15:00

SÖNDAG 2/6 kl. 15:00

Nummer:

Grupp:

Nummer:

Grupp:

Räddningspatrullen

tors 16:15

Herkules stjärnor

sön 11:00

Jag ska bli en hjälte

sön 15:30

Superkatten Jansson

sön 16:30

Din hjälte

sön 12:30

Kompishjältar

sön 17:15

Fantasi

mån 15:30

Fantasi

mån 15:30

Warriors

mån 17:30

Warriors

mån 17:30

Trollskog

mån 18:30

Trollskog

mån 18:30

Hit Girl

mån 19:30 Jz

Hit Girl

mån 19:30 Jz

Se upp!

mån 19:30 Fu

Se upp!

mån 19:30 Fu

Magiska guldskor

tis 17:00

Magiska guldskor

tis 17:00

Fantastic 4

tis 17:30

Fantastic 4

tis 17:30

Iron man

tis 18:30

Iron man

tis 18:30

Hjältemod

ons 17:00

Hjältemod

ons 17:00

Storstadsskurkar

ons 18:00

Storstadsskurkar

ons 18:00

Spanska imperiet

ons 19:00

Spanska imperiet

ons 19:00

Madame D’Eon

ons 20:30

Madame D’Eon

ons 20:30

Växa upp

tors 17:00 Jz

Växa upp

tors 17:00 Jz

Inte stor nog

tors 17:00 Mu

Inte stor nog

tors 17:00 Mu

Drömmar

tors 18:00 Jz

Drömmar

tors 18:00 Jz

Zero to Hero

tors 18:00 Mu

Zero to Hero

tors 18:00 Mu

Greta Thunberg

tors Mu 17:00+18:00

Greta Thunberg

tors Mu 17:00+18:00

I’m Gonna Get You Mr Bond

tors 20:30

I’m Gonna Get You Mr Bond

tors 20:30

Tillsammans

lör 11:00

Tillsammans

lör 11:00

Turning Tables

lör 12:15

Turning Tables

lör 12:15

Nattens hjältar

sön 10:00

Nattens hjältar

sön 10:00

Jag är jag

sön 13:15

Jag är jag

sön 13:15

Till min mamma

sön 18:15

Till min mamma

sön 18:15

Good vs Bad

Feel it

Good vs Bad

Feel it

Love Army

Give it

Love Army

Give it

Captain Marvel

Bring it

Captain Marvel

Bring it

Nöjesteatern 2019
Här följer information inför showveckan. Vi ber er att läsa noga och respektera de tider och regler
som anges.

Repetitioner på Nöjesteatern
Exakta repetitionstider kommer v. 18. Här kommer några hållpunkter:
• För de allra flesta grupperna blir det repetitioner och ljussättning på Nöjesteatern någon gång mellan
den 27/5 – 31/5. Barnrytmik- och Barndansgrupperna kommer att få reptid i samband med sin
föreställning på lördagen eller söndagen. Vi repeterar alltid alla nummer i förväg eftersom det är
väldigt viktigt att få den stunden för att i lugn och ro gå igenom sitt nummer på plats.
• Fredagen den 31/5 kl. 17:00 genomför vi ett genrep. Barnrytmik- och barndansgrupper deltar inte i
genrepet.
• Alla måste använda sina scenkläder under alla repetitioner. Inbjuden fotograf kommer att ta bilder
under genrepet så därför är det viktigt att allt ser ut som det ska göra på föreställningen redan då.

På teatern
När du kommer till teatern ska du som medverkar gå in genom sceningången som finns på kortsidan av
huset, till vänster om du står med näsan mot huvudingången. Nöjesteaterns adress är Amiralsgatan 35. Inne
på teatern har alla grupper en loge eller anvisad plats där man befinner sig när man är på teatern.
Som ni förstår råder organiserat kaos bakom scenen. Antalet medlemmar är i vår över 300 stycken och alla
grupper har en vuxen ledare som stöttar och hjälper. Om du inte anmält din hjälp i förväg, finns det ingen
möjlighet för dig att komma in bakom scenen. Planera alltså för att du som vuxen inte kommer att träffa
ditt barn förrän utanför teatern efter repetitionens eller föreställningens slut. Detta krävs för att vi ska kunna
ha kontroll och ta ansvar för våra elever på bästa sätt. Vi ber er respektera detta!
Efter föreställningen ska alla scenkläder som är Zwing it’s samlas ihop och hängas upp. Dessa kläder får
eleverna inte ta hem, utan de måste lämnas i logen så att tränarna kan ta hand om dem. Se till att du inte
glömmer kvar något personligt.
En stund efter föreställningen hämtas eleverna utanför sceningången på teaterns kortsida.

Förberedelser
Du behöver ha med dig matsäck för dagarna då du är på teatern. Under lördagen och söndagen finns det
även möjlighet att köpa fika, korv med bröd och dryck till förmånliga priser backstage på teatern.
Naturligtvis är vi rädda om scenkläderna och äter inte i dem. De yngre barnen behöver ha med sig böcker,
spel, ritpapper eller annat för att kunna underhålla sig i de oundvikliga pauser som kommer att uppstå. Kom
också ihåg att ta med dig det som din tränare eventuellt har informerat om att du behöver.

Vi ser fram emot en fantastisk show!
Vid frågor maila till info@zwingit.se eller tala med din tränare!
Zwing it’s styrelse

Till föräldrar i barnrytmiken, barndansen, och i
9-11 års jazz-, balett-, street- och musikalgrupper
För att de yngre barngrupperna ska kunna vara med på showen krävs vuxna som tar hand om dem. Självklart
ställer ledarna upp och hjälper till, men de har många andra arbetsuppgifter också. Det behövs alltså
föräldrar som ser till att barnen har det bra hela dagen. För att en barngrupp ska kunna vara med på showen
behövs minst två föräldrar som stöttar och peppar bakom scenen!
Du kanske är intresserad av att hjälpa ditt barns grupp? Det handlar om att ta hand om och sysselsätta hela
barngruppen, under den oundvikliga väntetid som uppstår före och efter deras scenframträdande. Du
hjälper också till med scenkläder, skoknytning och får chans att vara med i hela processen när showen växer
fram. Det innebär tyvärr att du inte får möjlighet att se föreställningen i sin helhet. Däremot får du vara med
och se ditt barns nummer på nära håll under repetitionerna.
Fyll i talongen nedan och lämna i Zwing it’s brevlåda eller till ditt barns tränare snarast, senast den 30 april,
om du är intresserad. Vi kommer att kontakta dig som ställer upp.
När det börjar närma sig show kommer vi att hålla ett föräldramöte på Zwing it för de föräldrar som ska vara
med på teatern. Där får du som ska vara ansvarig all information om vad som gäller bakom scen.
Tack på förhand!
Hälsningar från Zwing it’s styrelse

Ja, jag ställer gärna upp som ansvarig bakom scen!
Namn:___________________________________________________________
Elevens namn och grupp:____________________________________________
Mailadress:_______________________________________________________
Telefonnummer:___________________________________________________

