Prinsessa Ruusunen - Kevätnäytös 2018
Tänä vuonna seuramme kevätnäytös näyttäytyy suurempana kuin koskaan ja vie katsojat
mukanaan lumoavaan seikkailuun Prinsessa Ruususen maailmaan. Jääsadussa seikkailevat
kaikki seuramme luistelijat lapsista aikuisiin. Näytös on yhteinen talkooponnistus koko seuralta,
jonka tuloksena syntyy upeita esityksiä, näyttäviä pukuja ja monipuolista musiikkia. Näytöksen
kesto n. 1,5 h, sisältäen väliajan. Näytöksen tarina on puhuttu suomeksi.
Näytöksen lippujen ennakkomyynti on nyt käynnissä.

Prinsessa Ruusunen – jääshow sunnuntaina 8.4.2017 klo 12.00 ja klo 15.00
sekä maanantaina 9.4 klo 9.30
Lumon Areena, Topinkuja 1, 45100 Kouvola

Liput:
Aikuiset 10 €
Lapset (5-16 v) 5 €
Perhelippu (2+2) 25 €
(Alle 5- vuotiaat ilmaiseksi)
Liput myynnissä ovelta näytöspäivänä. Ovet avataan tunti ennen näytöksen alkamista.
Lippujen ennakkomyynti:
-Veturin Arnoldsissa
-Luistelukoulujen aikaan 21.3, 22.3, 25.3, 28.3 ja 29.3
-Lippuja voit ostaa ennakkoon myös seuran kilpailevien joukkueiden luistelijoilta.
Tapahtuma löytyy myös facebookista nimellä: Prinsessa Ruusunen –jääshow.

Kenraaliharjoitus 4.4.2018 klo 18.00
- Koko seuran yhteinen kenraaliharjoitus, johon osallistuu kaikki seuran luistelijat.
- Näytöksen kenraaliharjoitus on keskiviikkona 4.4 klo 18.00-19.30 Lumon Areenalla.
- Luistelukoululaiset saapuvat jäähallille klo 17.40 A-sisäänkäynnistä ja ilmoittautuvat infopisteellä.
- Kenraaliharjoituksessa käydään näytös samalla tavalla läpi kuin näytöspäivänä. Koppiemot
huolehtivat luistelijoista kenraalin ajan.
- Kenraalissa luistellaan esiintymisasut päällä. Voivat olla ulkovaatteiden alla.
- Kotiin lapset pääsevät oman osuutensa jälkeen noin klo 18.50. Lasten haku on Asisäänkäynniltä. Koppiemot huolehtivat lapset siihen.
- Kenraaliharjoitus ei ole yleisötilaisuus, pukukoppeihin ja halliin pääsevät sisään
ainoastaan luistelijat ja koppiemot!

Näytöspäivä 8.4.2018 klo 12.00
- Paikalle saavutaan A-sisäänkäynnistä klo 11.40. Käyvät ilmoittautumassa infopisteellä.
Koppiemot ottavat lapset vastaan jäähallin A-sisäänkäynnillä, vievät pukukoppiin ja huolehtivat
heistä koko päivän ajan. Vanhempien kulku ulkoa lipputarkistuksen kautta katsomoon, jotta ei
ruuhkauteta luistelijoiden kulkua hallin ala-aulassa tai käytävillä.
- Lapset pääsevät katsomaan näytöstä koppiemojen ja ohjaajien/valmentajien kanssa.
- Näytökseen mukaan otetaan: LUISTIMET, LUISTINSUOJAT, näytösvaatteet (ulkovaatteiden alla
valmiiksi puettuna), lämmintä helposti puettavaa vaatetta, eväitä, ulkovaatteet ja –kengät
(MUISTAJAA NIMETÄ OMAT VAATTEET JA VÄLINEET!)
- Lapset pääsevät oman osuutensa päätyttyä kotiin noin kello 13, koppiemo huolehtii yhdessä
ohjaajan kanssa lapset A-sisäänkäynnille sekä sen, että jokainen luistelija tullaan hakemaan
ennen kuin itse poistuu hallilta. Olkaa ajoissa hakemassa lapsia.

Näytöspäivä 8.4.2018 klo 15.00
- Paikalle saavutaan A-sisäänkäynnistä klo 14.40. Käyvät ilmoittautumassa infopisteellä.
Koppiemot ottavat lapset vastaan jäähallin A-sisäänkäynnillä, vievät pukukoppiin ja huolehtivat
heistä koko päivän ajan. Vanhempien kulku ulkoa lipputarkistuksen kautta katsomoon, jotta ei
ruuhkauteta luistelijoiden kulkua hallin ala-aulassa tai käytävillä.
- Lapset pääsevät katsomaan näytöstä koppiemojen ja ohjaajien/valmentajien kanssa.

- Näytökseen mukaan otetaan: LUISTIMET, LUISTINSUOJAT, näytösvaatteet (ulkovaatteiden alla
valmiiksi puettuna), lämmintä helposti puettavaa vaatetta, eväitä, ulkovaatteet ja –kengät
(MUISTAJAA NIMETÄ OMAT VAATTEET JA VÄLINEET!)
- Lapset pääsevät loppukiitoksien jälkeen kotia, noin klo 17. Koppiemo huolehtii yhdessä ohjaajan
kanssa lapset A-sisäänkäynnille sekä sen, että jokainen luistelija tullaan hakemaan ennen kuin itse
poistuu hallilta. Olkaa ajoissa hakemassa lapsia.

Näytöspäivä 9.4 klo 9.30 Päiväkoti- sekä koululaisryhmille
- Paikalle saavutaan A-sisäänkäynnistä klo 9.10. Käyvät ilmoittautumassa infopisteellä. Koppiemot
ottavat lapset vastaan jäähallin A-sisäänkäynnillä, vievät pukukoppiin ja huolehtivat heistä koko
päivän ajan.
- Lapset pääsevät katsomaan näytöstä koppiemojen ja ohjaajien/valmentajien kanssa.
- Näytökseen mukaan otetaan: LUISTIMET, LUISTINSUOJAT, näytösvaatteet (ulkovaatteiden alla
valmiiksi puettuna), lämmintä helposti puettavaa vaatetta, eväitä, ulkovaatteet ja –kengät
(MUISTAJAA NIMETÄ OMAT VAATTEET JA VÄLINEET!)
- Lapset pääsevät oman osuutensa päätyttyä kotiin noin kello 10.30. Koppiemo huolehtii yhdessä
ohjaajan kanssa lapset A-sisäänkäynnille sekä sen, että jokainen luistelija tullaan hakemaan
ennen kuin itse poistuu hallilta. Olkaa ajoissa hakemassa lapsia.

Haluaisin vielä muistuttaa, että jäänlaidalle tulevat vain valmentajat sekä
luistelijat turvallisuuden vuoksi. Muistathan siis hankkia itsellesi hyvissä ajoin
lipun katsomoon, jotta pääset näkemään upean shown! J

Koppiemot:
- Huolehtivat oman ryhmän luistelijoista kenraalissa ja kevätnäytöksissä yhdessä ohjaajien kanssa.
- Jokainen pärjää varmasti! Jokainen koppiemo huolehtii kaikista lapsista kuin omistaan. J
- Koppiemo huolehtii, että jokaisella lapsella on ajallaan puettuna luistimet ja esiintymisasu.

- Jos olet epävarma oman lapsesi pärjäämisestä isossa lapsijoukossa (varsinkin pienimmät 3vuotiaat), niin
ilmoittauduthan koppiemoksi. Myös tässä tapauksessa olethan valmis auttamaan kaikkia ryhmän
lapsia.
- Koppiemot saavat tarkemmat ohjeet ennen näytöstä luistelukoulun vastaavalta sähköpostitse.
- Koppiemojen ei tarvitse ostaa lippua näytökseen, sillä ovat näytöksen ajan huolehtimassa oman
ryhmänsä lapsista.
Mikäli haluat ilmoittautua lapsesi ryhmän koppiemoksi käy täyttämässä ilmoittautuminen
seuran sivuilla. Koppiemoiksi otetaan 2-4 aikuista/luistelukoulun ryhmä.
http://www.kookoojaataiturit.fi/luistelukoulu/kevatnaytokseen-koppiemoksi/
Tarkempia lisätietoja näytöksestä voit kysyä oman ryhmän/joukkueen ohjaajalta/valmentajalta.
Lisätietoja:
Näytösvastaavat:
Jenna Orreveteläinen
Puh. 050-3447712
jenna.orrevetelainen(at) hotmail.com

Eerika Jansson
Puh. 0400-172199
jansson.eerika(at)gmail.com

