
Hei alle sammen, 

 

Da begynner det å nærme seg vårens store elevforestilling på Hjertnes. Dette halvåret er det alle de 

kommersielle dansestilene sin tur til å få vist seg frem og vi gleder oss.  

Lørdag & søndag 4. & 5. mai setter vi opp forestillingen ”ALADDIN” på Hjertnes. 

Dette er et pulserende arabisk eventyr om den tøffe ung gutten Aladdin som endrer skjebnen sin.  

Vi byr på mye humor og danseglede for både store og små. Alle er hjertelig velkommen. Det vil i alt bli satt 

opp 3 forestillinger. Ta med deg både venner, familie og naboer på en forrykende danseopplevelse som 

bobler over av danseglede og spennende rytmer. 

 

Billettene til forestillingen er i salg fra og med mandag 25.mars kl 09.00.  

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

Pris pr billett er 265 kr for voksne, og 165 kr for barn(u 16år). Man kan reservere billetter pr telefon:  

33 41 67 60 merk at alle reservasjoner må hentes innen 3 dager. Man kan også kjøpe og bestille billetter på 

nett: www.hjertnes.no. 

TRENINGER I FORKANT: 

LØRDAG 6.april kl 12.00-18.30(PÅ SPOTLIGHT): 

Fellestrening på SPOTLIGHT 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) 

SØNDAG 7.april kl 12.00-18.00(PÅ SPOTLIGHT): 

Fellestrening på SPOTLIGHT 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) 

MANDAG 22.april kl 16.00- ca. 20.00(PÅ SPOTLIGHT): 

Fellestrening på SPOTLIGHT for navngitte hovedroller, skuespiller 0g «koret». 

LØRDAG 27. april kl 12.00- ca. 18.00(PÅ SPOTLIGHT): 

Fellestrening på SPOTLIGHT for alle som er med i 1.akt. Denne fellestreningen er med kostymer.  

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

SØNDAG 28. april kl 12.00- ca. 18.30(PÅ SPOTLIGHT): 

Fellestrening på SPOTLIGHT for alle som er med i 2.akt. Denne fellestreningen er med kostymer. 

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

FREDAG 3. mai kl 16.30- ca.18.30(PÅ HJERTNES): 

Sceneprøve og informasjon for alle de minste partiene som deler forestillinger.  
(Barnedans tirsdag/onsdag, hip hop 6-7 år, hip hop 8-9 år, hip hop 5-9 år gutter, jazz 7 år og jazz 8-9 år tirsdag/torsdag)  

FREDAG 3 mai kl 18.00-ca. 21.00(PÅ SPOTLIGHT): 

Fellestrening på SPOTLIGHT for alle navngitte roller, skuespillere 0g koret. 

LØRDAG 4. mai (PÅ HJERTNES KULTURHUS): 

09.00: oppmøte elever som er med i 1. AKT + innkvartering i garderober, gjelder ikke * partiene 

10.00: Generalprøve 1. AKT 

11.00: Oppmøte elever som er med i 2. AKT, innkvartering i garderober, gjelder ikke * partiene 

12.00: Informasjon for alle i salen, 

12.30: Generalprøve 2. AKT 

ca. 14.00-16.00: PAUSE 

16.00: siste frist for oppmøte før forestilling, sminkørene begynner å sminke fra kl 15.00 

17.00: PREMIERE ALADDIN 

SØNDAG 5. mai (PÅ HJERTNES KULTURHUS): 

11.00: Oppmøte alle sammen, informasjon & oppvarming, gjelder ikke * partiene 

13.00: ANDRE FORESTILLING 

17.00: 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  
7. april  & 
27. april 

1 Intro Moderne kompaniet fredager kl 17.00 12.00-12.15 

2 Caravanne og legenden om 
lampen 

Reggeaton 12-13 år tirsdager kl 19.00 
+ forteller 

12.15-12.30 
 

3 Grotten Hip hop ungdom 3-4 torsdager kl 20.00  
Gazim, Jafar & Jago 

12.30-12.45 

4 Agraba Hip hop 9-12 år 2 onsdager kl 16.00 
(noen blir på scenen som skuespillere til etter nr.10) 

12.45-13.00 

5 Fakirer Contemporary 16 år+ 1-2 mandager kl 20.00 
(noen blir på scenen som skuespillere til etter nr.10) 

13.00-13.15 

6 Slørdamer Funk 9-12 år 3-4 fredager kl 16.00 
(noen blir på scenen som skuespillere til etter nr.10) 

13.15- 13.30 

7 Slangetemmere Urban Commercial 16 år+3-4 mandager kl 17.00 
(noen blir på scenen som skuespillere til etter nr.10) 

13.30-13.45 

8 Aladdin Hip Hop 9-12 år 3-4 fredager kl 17.00 
Aladdin, Abu & Razul 

13.45-14.00 

9 Prins Funk 9-12 år 1-2 mandager kl 16.00 
Pompøs prins, Aladdin & Abu 

14.00-14.15 

10  Jasmin Hip hop Gutter 10-15 år tirsdager kl 17.00 
Jasmine og Sultan 

14.15-14.30 

11* Jafar DETTE NUMMERET DELES MELLOM 3 PARTIER: 
Jazz 7 år torsdager kl 17.00 KUN LØRDAG kl 17.00  

Hip Hop 6-7 år tirsdager kl 16.00  
KUN SØNDAG kl 13.00 

Hip hop 5-9 år gutter torsdager kl 17.00 KUN SØNDAG kl 
17.00 

Jafar, Jago & Sultan 

14.30-15.00 

12  Prinsesse på rømmen Contemporary 9-12 år 2-3 onsdager kl 19.00 
Jasmine 

15.00-15.15 

13 Marked Hip hop 9-12 år 1 mandager kl 17.00 
(noen blir på scenen som skuespillere til etter nr.18) 

15.15-15.30 

14 Flammeslukere Funk 13-15 år 1-2 mandager kl 20.00 
(noen blir på scenen som skuespillere til etter nr.18) 

15.30-15.45 

15 En ny gaterotte og en 
uslepen diamant 

Jasmine, Flammeblåser, Gateselger, Aladdin, Abu, Jafar, 
Jago og Razul 

15.45-16.00 

16 Drømmer om rikdom Musikaldans 10-12 år mandager kl 19.00 
Aladdin og Jasmine 

16.00-16.15 

17 Razul Hip hop 13-15 år 1-2 mandager kl 19.00 
Aladdin, Jasmine & Razul 

16.15-16.30 

18 Løgn Voksendans onsdager kl 20.00 
Jasmine 

16.30-16.45 

19 Fangehullet og en lur 
plan 

Streetjazz 13-15 år onsdager kl 20.00 
Aladdin, Abu, Jafar & Jago 

16.45-17.00 

20 Grottens gap Jazz 13-15 år 3-4 torsdager kl 16.00 
Aladdin, Abu, Jafar & Jago 

17.00-17.15 

21 Gull og grønne skoger Contemporary 9-12 år 1-2 onsdager kl 16.00 
Aladdin & Abu 

(Blir på scenen til nummer 24) 

17.15-17.30 

22 Flyvende teppet Reggeaton 16 år+ torsdager kl 18.00 
Flyvende teppet, Aladdin & Abu 

17.30-17.45 

24 Lampen Contemporary 16 år 3-4 tirsdager kl 20.00 
Aladdin, Abu, Flyvende teppet, Jafar & Jago 

17.45-18.00 

 

  



 

2. AKT: 

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

Oppmøte  
6. april & 
 28. april 

25 GENI Jazz 16 år 3-4 tirsdager kl 19.00 
Aladdin, teppet, Abu & Geni 

12.00-12.15 

26 KOMPLOTT Hip hop 10-12 år 3 mandager kl 18.00 
Jasmine, Sultan, Jafar & Jago 

12.15-12.30 
 

27* DRØMMEN OM FRIHET DETTE NUMMERET DELES MELLOM 3 PARTIER: 
Jazz 8-9 år1-2 tirsdager kl 18.00 KUN LØRDAG kl 17.00  
Jazz 8-9 år torsdager kl 16.00 KUN SØNDAG kl 13.00 

Hip Hop 8-9 år kl 18.00 KUN SØNDAG kl 17.00 
Aladdin, teppet, Abu & Geni 

12.30-13.00 

28 KAMELR OG ANDRE 
BOLLER 

Stepping torsdager kl 19.00 
Aladdin, Geni, Abu, Kamel & Teppet 

13.00-13.15 

29 MAGI Jazz 13-15 år2-3 torsdager kl 19.00 
Aladdin, Geni, Kamelen & teppet 

13.15- 13.30 

30 LOVER OG REGLER Funk 9-12 år 2 onsdager kl 17.00 
Jafar, Jasmine, Sultan & Jago 

13.30-13.45 

31 PRINS ALI Afro 10-12 år 2-3 mandager kl 18.00+ 
Reggeaton 14-15 år 2-3 onsdager kl 18.00 

Jafar, Sultan, Jago, Jasmine,Prins Ali, Geni, Kamelen & teppet 

13.45-14.00 

32 GOD MATCH? Funk 14 år + onsdager kl 19.00 
Prins Ali & Jasmine 

14.00-14.15 

33* EN HELT NY VERDEN DETTE NUMMERET DELES MELLOM 2 PARTIER: 
Barnedans tirsdager kl 17.00  

LØRDAG kl 17.00 & SØNDAG kl 13.00 
Barnedans onsdager kl 17.00 KUN SØNDAG kl 17.00 

Prins Ali, teppet & Jasmine 

14.15-14.45 

34 I LUFTA Moderne grad 2 onsdager kl 16.00+ 
Moderne grad 3 onsdager kl 19.00 

Prins Ali, Teppet & Jasmine 

14.45-15.00 

35 FYRVERKERI Streetjazz 9-12 år onsdager kl 18.00 
Prins Ali, Teppet & Jasmine 

15.00-15.15 

36 FAKKET Komersielle kompaniet fredager kl 16.00 
Aladdin, teppet, Kamelen, Razul, Jafar og Jago 

15.15-15.30 

37 HJERTET SVINDLET Jazz 10-12 år onsdager kl 18.00 
Jasmine, Sultan, Jafar, Jago & Prins Ali 

15.30-15.45 

38 SVIKTET Contemporary 13-15 år 2-3 torsdager kl 20.00 
Geni & Prins Ali 

15.45-16.00 

39 FLAMINGO ELLER EI? Funk 10-12 år 2-3 mandager kl 19.00 
Jago & Aladdin 

16.00-16.15 

40 NY SULTAN Hip hop 14 år+ 2-3 onsdgaer kl 20.00 
Jafar, Jago & Geni 

16.15-16.30 

41 PRINS ALI PARODI Funk 13-15 år 3-4 tirsdager kl 19.00 
Prins Ali, Sultan, Jasmine, Kamelen, Abu, Teppet, Geni, Jafar, 

Razul & Jago 

16.30-16.45 

42 SNØSTORM Contemporary 13-15 år 1-2 mandager kl 16.00 
Aladdin, Abu & teppet 

16.45-17.00 

43 MARIONETTER Funk 16 år+ torsdager kl 19.00 
Jafar, Jasmine, Sultan, Jago, Geni & Razul 

17.00-17.15 

44 RUNDT LILLEFINGEREN Urban commercial 13-15 år mandager kl 16.00 
Jafar, Jasmine, Sultan, Jago, Geni,  Razul, Aladdin, teppet & Abu 

17.15-17.30 

45 KOBRA Hip Hop 13-15 år 3-4 tirsdager kl 20.00 
Jafar, Jasmine, Sultan, Jago, Geni,  Razul, Aladdin, teppet & Abu 

17.30-17.45 

46 NY ÅND Commercial Hip hop 14 år+ mandager kl 20.00 
Jafar, Jasmine, Sultan, Jago, Geni,  Razul, Aladdin, teppet & Abu 

17.45-18.00 

47 FRIHET Jazz 13-15 år 1-2 mandager kl 17.00 
Jasmine, Sultan, Aladdin, Teppet, Abu & Geni 

18.00-18.15 

48 EN HELT NY START Conteporary 13-15 år 3-4 torsdager kl 18.00 
Jasmine, Sultan, Aladdin, Teppet, Abu & Geni 

18.15-18.30 

49 FINALE Absolutt alle aktører og roller Trenes på 
generalprøven 



 

Generelle informasjon: 

❖ VAKTER: For å få til en forestilling av denne størrelsen er vi nødt til å ha foreldre som stiller 

som vakter og diverse andre dugnads ting. Med inspirasjon fra idrettslag og andre 

foreninger kommer vi til å dele ut en liste med vakter. Den vil dere få utdelt sammen med 

denne lappen og vil også bli sendt ut på mail om man ønsker det. Om vakten man er satt på 

ikke passer prøver man å bytte innbyrdes. 

❖ KOSTYMER: Alle elever vil få utdelt kostymene i ukene før siste fellestrening, informasjon 

om hva man må saffe selv følger med.Det meste av kostymet sørger vi for, og dere får låne, 

enkelte ting som sko og basis pagg må man skaffe selv. 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 pr mail. 

❖ 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. 

jazz 8-9 år. 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 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. 

❖ FILM MINNE: Forestillingene vil også i år bli filmet, ønsker man filmen av forestillingen kan 

man bestille det der i løpet av forestillings helgen.  
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