
Hei alle sammen, 

Da begynner det å nærme seg høstens store ballett forestilling på Hjertnes. Dette halvåret er det 

de ballettelevene som danser to ganger i uken sin tur til å få vist seg frem og vi gleder oss. Lørdag 

24. november & søndag 25. november setter vi opp ballett forestillingen ”GISELLE” på Hjertnes 

kulturhus.  Vi gleder oss til å vise vår versjon av denne romantiske klassikeren.  Vi kan love dere en 

klassisk opplevelse med tonnevis av danseglede. Alle er hjertelig velkommen. Det vil i alt bli satt 

opp 2 forestillinger. Ta med deg både venner, familie og naboer på en forrykende 

danseopplevelse av en gammel klassiker i ny drakt. 

 

Billettene til forestillingen er i salg fra og med mandag 8.oktober kl 09.00.  

Det er plassreservasjoner så her gjelder det å være først ute. Billettene kjøpes på Hjertnes.  

Pris pr billett er 25okr for voksne, og 150 kr for barn(u 16år) (+bill. Avg.). Man kan reservere billetter 

pr telefon: 33 41 67 70, merk at alle reservasjoner må hentes innen 3 dager. Man kan også kjøpe og 

bestille billetter på nett: www.hjertnes.no.  

TRENINGER I FORKANT AV FORESTILLING: 

SØNDAG 4. november ca. kl 11.40- ca.17.45 (PÅ SPOTLIGHT): 

Fellestrening på SPOTLIGHT for alle som er med på forestillingen.  

Denne fellestreningen er uten kostymer og du trenger kun å være der på det tidspunktet som er 

satt av til din dans. (se baksiden av arket) 

 

SØNDAG 18.november kl 14.15-19.00(PÅ SPOTLIGHT): 

Fellestrening på SPOTLIGHT for alle som er med på forestillingen.  

Denne fellestreningen er med kostymer og du trenger kun å være der på det tidspunktet som er 

satt av til din dans. (se baksiden av arket) 

 

TORSDAG 22.november kl 16.00-ca. 18.00(PÅ HJERTNES KULTURHUS): 

Sceneprøver for alle som er med i 1. AKT. Denne fellestreningen er uten kostymer og du trenger 

kun å være der på det tidspunktet som er satt av til din dans. (se baksiden av arket) 

 

FREDAG 23.november kl 16.00- ca. 18.00(PÅ HJERTNES KULTURHUS): 

Sceneprøver for alle som er med i 2. AKT. Denne fellestreningen er uten kostymer og du trenger 

kun å være der på det tidspunktet som er satt av til din dans. (se baksiden av arket) 

 

LØRDAG 24. november (PÅ HJERTNES KULTURHUS): 

09.00: Oppmøte ALLE ELEVER til AKT 1+ innkvartering i garderobene,  

(dette gjelder IKKE pree primary, primary og grad 1) 

10.00: Generalprøve AKT 1 

11.00: Oppmøte ALLE ELEVER til AKT 2+ innkvartering i garderobene, 

(dette gjelder IKKE pree primary, primary og grad 1) 

12.00: GENERALPRØVE AKT 2 

15.00: OPPMØTE GRAD 1, PRIMARY & PRE PRIMARY(som er med på lørdagens forestilling) 

15.30: Informasjon i salen alle aktører 

16.00: OPPVARMING PÅ SCENEN ELLER GYMSALEN 

 17:00: PREMIERE GISELLE 

SØNDAG 25. november (PÅ HJERTNES KULTURHUS): 

13.00: Oppmøte alle sammen som er med på søndagens forestilling, også de minste 

informasjon i salen, oppvarming, gjøre seg klar til forestilling. 

15.00: SISTE FORESTILLING 



Under følger en oversikt over når de forskjellige dansene må møte opp på de forskjellige treningsdatoene, 

hvilken akt de hører til og hvilken forestilling de er med på. Les nøye igjennom og se når din dans har 

trening. Vi anbefaler alle å møte opp 15. min før tiden. Vær forberedt på eventuelle forsinkelser. 

1. AKT: 

Nr: Dans/Handling Parti 
(når de danser i uka) 

Oppmøte  
4. NOVEMBER PÅ 

SPOTLIGHT 

Oppmøte  
18. NOVEMBER 
PÅ SPOTLIGHT 

Oppmøte 
SCENEPRØVE 

22. NOVEMBER PÅ 
HJERTNES 

1 Intro Hilarion + Pree-primary sitter på 
scenen når scene teppet går opp. 

PREE PRIMARY TIRSDAG ER KUN MED 
PÅ LØRDAGENS FORESTILING 

(24.november kl 17.00) 
PREE PRIMARY TORSDAG ER KUN MED 

PÅ SØNDAGENS FORESTILLING 
(25. november kl 15.00) 

 
TIRSDAGSPARTIET: 

11.40-12.00 
 

TORSDAGSPARTIET: 
12.00-12.20 

 16.00 

2 Morgenrød Pree-primary, 2 stk fra grad 4 + 
statister 

3 Albrecht Grev Albrecht 12.20-12.30 14.20-14.30 

4 Det banker på 
døren 

Giselle, Grev Albrecht & Hilarion 12.30-12.45 14.30-14.45 

5 Høstvalsen Grad 5 begge partier 12.45-13.00 14.45-15.00 16.30 

6 Jaktlaget Primary, 8 stk fra grad 4, Voksen 
balletten, Greven og Bathilda 

13.00-13.20 15.00-15.20 

7 Scene: Hilarion Hilarion 13.20-13.30 15.20-15.30 

8 Giselle  Giselle 13.30-13.40 15.30-15.40 

9 Høst takke 
festen 

Grad 2 13.40-13.50 15.40-15.50 17.00 

10 Giselle og 
venninner 

Giselle & grad 7 13.50-14.00 15.50-16.00 

11 Bondedans Grad 4 14.00-14.10 16.00-16.10 

12 Allegro Giselle og grad 7 14.10-14.20 16.10-16.20 17.30 

13 Gallop Grad 8 & Advance Foundation 14.20-14.30 16.20.16.30 

14 Finalen De foregående partiene på scenen, 
(ikke de yngste) 

Giselle, Berthe, Albrecht, Hilarion, 
Bathilda, Greven 

14.30-15.00 16.30-17.00 

*med forbehold om endringer på oppmøte tider for enkelte solister og statister, hoved solistene burde sette av hele dagen 

 

 

  



Under følger en oversikt over når de forskjellige dansene må møte opp på de forskjellige treningsdatoene, 

hvilken akt de hører til og hvilken forestilling de er med på. Les nøye igjennom og se når din dans har 

trening. Vi anbefaler alle å møte opp 15. min før tiden. Vær forberedt på eventuelle forsinkelser. 

2. AKT: 

Nr: Dans/Handling Parti 
(når de danser i uka) 

Oppmøte  
4. NOVEMBER 
PÅ SPOTLIGHT 

Oppmøte  
18. NOVEMBER 
PÅ SPOTLIGHT 

Oppmøte 
SCENEPRØVE 

23. NOVEMBER 
PÅ HJERTNES 

15 Skogen Hilarion 15.00-15.15 17.00-17.15 16.00 

16 Myrtha Myrtha 15.15-15.30 17.15-17.45 

17 Willisene Grad 7, grad 8, Advance Foundation & 
grad 5 

15.30-15.45 

18 Giselle vekkes Giselle 16.00-16.10 

19 Nattsvermere Grad 1 & Myrtha 16.10-16.25 17.45-18.00 16.30 

20 Albrecht i skogen Albrecht, grad 7, grad 8 og advance 
foundation 

16.25-16.45 18.00-18.30 

21 Hilarion Hilarion, grad 7, grad 8, grad 5 og 
advance foundation 

16.45-17.00 17.00 

22 Pas de deux Giselle / Albrecht 17.00-17.15 18.30-18.45 

23 Finalen Grad 7, grad 8, advance foundation, 
Myrtha,  

Albrecht & Giselle 

17.15- 17.45 18.45-19.00 17.30 

24 Soloppgangen Grad 7, grad 8, advance foundation, 
Myrtha,  

Albrecht & Giselle 

*med forbehold om endringer på oppmøte tider for enkelte solister og statister, hoved solistene burde sette av hele dagen 

 

 

 

 

 

 



GENERELL INFORMASJON: 

❖ VAKTER: For å få til en forestilling er vi nødt til å ha foreldre som stiller som vakter og 

diverse andre dugnads ting. Tidligere har dette fungert på frivillig basis, men vi merker oss 

at det er de samme som stiller hver gang. Vi ønsker derfor å involvere flere. Med 

inspirasjon fra idrettsforeninger kommer vi til å dele ut en liste med vakter som dere som 

foreldre må dekke. Den vil dere få utdelt i uke 43. Om vakten man er satt på ikke passer 

bytter man innbyrdes, skulle det være helt krise kan man ta kontakt med 

annika@spolight.no så kommer vi frem til en løsning. Vi tror dette vil gjøre hele jobben 

enklere for oss og håper dere har forståelse for det. De minste partiene (pree primary & 

Primary) er fritatt fra denne ordningen, da de har nok med å være med på sin første 

forestilling, skulle noen foreldre fra disse partiene mot formodning ønske og delta kan 

dere ta kontakt så ordner vi det☺ 

❖ KOSTYMER: Alle elever vil i uke 43 & uke 44 få utdelt kostymer etter timene sine, dette vil 

dere få egen mail om. Det meste av kostymet sørger vi for, og dere får låne, enkelte ting 

som sko og strømpebukse må man skaffe selv. I år er vi veldig nøye med loggføring at 

utlånte kostymer og innleveringer, så viktig at dere leverer de til garderobe ansvarlig på 

slutten av forestillingen på søndag. (pree primary som kun er med på lørdag leverer 

lørdag) Kostymet skal være klart til fellestreningshelgen 18. november. Vi syr mye av 

kostymene selv og kjøper også en del kostymer så vi ber om at dere behandler kostymene 

med respekt. Det er ikke lov å spise i kostymene, da må man ta klær over eller ta av seg 

kostymet. Om noen foreldre ønsker å bidra i sann norsk dugnadsånd med å sy kostymer 

meld gjerne deres interesse på SMS til Tabita: 91 37 35 36 

❖ MAT & DRIKKE: Vi vil bare minne og oppfordre alle elever på å huske mat og drikke under 

fellestrenings og forestillingshelgen. Det er mange som glemmer å sende med dette og 

det er veldig viktig for barna at de har energi. Uten mat og drikke duger helten ikke. 

❖ FADDERORDNING: Vi kommer til å ha en overordnet ansvarlig på de yngste gruppene 

t.o.m. grad 3. Det vil si en ansvarlig person som skal vite hvor alle er til en hver tid og 

sende de på scenen til riktig tid og ordne de klare. Denne personen er ikke med på 

forestillingen så hun har god tid og tid til alle. Foreldre kan få denne personens telefon 

nummer på forestillingen i forhold til avtale om henting etc. bak i garderoben. Dette har 

fungert veldig godt tidligere så vi har troa på dette. 

❖ SMINKE/SMINKØRER: Vi kommer i år også til å ha noen sminkører som sminker oss, men 

vi ber alle elever ha med egen sminke. Man trenger eyeliner, maskara, hvit, brun & 

sort/grå/blå øyneskygge, leppestift, rouge, foundation og pudder. Nærmere forklaring om 

hvordan man sminker vil dere få senere. Hvis dere klarer og sminke selv eller få 

mamma/pappa til å sminke dere så sparer vi litt jobb på sminkørene. 

❖ DVD: Forestillingene vil også i år bli filmet, ønsker man DVD/minnepenn av forestillingen 

kan man bestille det der i løpet av forestillings helgen. Bare viktig å spesifisere om man 

ønsker lørdags- eller søndagsforestillingen. Pris og format kommer vi tilbake med. 

 

 


