3.-7.6.2019

DISCO & SHOW
LEIRIKIRJE
Tervetuloa Citydancen kesän tanssileirille!
Paikka:
Aika:

Opettajat:

Tanssikeskus Citydance, Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu, Terminaali.
ma–pe 3.-7.6, klo 9.00–16.00. Lapsen voi tuoda klo 7.50 alkaen,
ja noutaa klo 17.00 mennessä. Virallinen leiriohjelma päättyy klo 15.30.
Jenni Jokikokko-Jakkula ja Elina Peltoperä

Varustus:

Päälle leirille puetaan normaalit joustavat liikuntavaatteet ja jalkoihin
varmuuden vuoksi sukat, pääasiassa tanssitunneilla tanssitaan joko
paljain jaloin tai varvastossuilla. Pitkät hiukset kiinni!
Muistathan ottaa mukaan juomapullon, sekä Superpark-päivinä sukat.

Ohjelma:

Vaihtelee hieman päivittäin, leirin tarkempi aikataulu liitteenä.

Leirimaksu:

Mikäli leirimaksua ei ole maksettu ilmoittautumisen yhteydessä, saat
laskun sähköpostitse. Leirimaksu tulee olla maksettu eräpäivään
mennessä laskulla, tai asiakaspalveluumme. Hintaan sisältyy opetus,
ryhmävakuutus, SuperPark-päivät sekä ruoat. Leirillä saa lämpimän
lounaan sekä iltapäivällä välipalan.

Leirin aikana tutustutaan kolmeen eri tanssilajiin. Päälajina leirillä on
showtanssi, lisälajeina Latino Show ja discotanssi. Muulla ajalla leirillä
vietetään aikaa uusien kavereiden kanssa leiritunnelmissa esimerkiksi
esitystä harjoitellen, piirtäen, piirrettyjä katsellen, leirikirjeitä kirjoitellen jne.
Tiistai ja keskiviikko ovat Superpark-päiviä, tuolloin on tärkeää muistaa
ottaa mukaan sukat! SuperParkissa meillä on sekä ohjattua että vapaata
toimintaa.
Keskiviikkona ohjelmassa on leiripaitojen tuunaus. Jokainen leiriläinen tuo
keskiviikoksi kotoa valkoisen paidan, johon voi painattaa kangasväreillä
kuvan. Paita voi olla uusi tai vanha, mallilla ei myöskään ole väliä.
Torstaina leiriohjelmassa on leffahetki. Leffahetkeä varten mukaan voi
ottaa mukaan herkkuja maksimissaan 5€ arvosta. Ostakaa leffaherkut
ennakkoon!
Leiriläiset esiintyvät perjantaina 7.6.2019 klo 15.00 vanhemmille ja muille
kiinnostuneille Citydancen Ballroomissa. Toivotamme kaikki vanhemmat
ja sisarukset tervetulleiksi katsomaan esitystämme! Esityksen jälkeen
jaetaan leiridiplomit ja leiri päättyy.
Samalla kun tuotte lapsen leirille ensimmäistä kertaa, ilmoittakaa
hakeeko hänet joku vai saako lapsi lähteä itsenäisesti pois. Tarkistamme
myös ennakkoon antamanne tiedot, esim. allergiat. Muistattehan siis, että
olette ilmoittaneet mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautumisen
yhteydessä asiakaspalveluumme (citydance@citydance.fi). Mikäli tietoa
ruoka-aineallergioista ei ole, keittiö ei ole varautunut
erikoisruokavalioihin!
Jos lapsi sairastuu tai on muusta syystä pois leirin aikana, ilmoittakaa
siitä etukäteen tai soittamalla aamulla p. 010-2818838.
Tervetuloa viihtymään ja tanssimaan! Iloisin kesäterveisin,
Jenni, Elina & Citydancen toimisto
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