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JOULUNÄYTÖSTIEDOTE!  

Liikuntaseura Otteen joulunäytös  

BACK TO STAGE!  

järjestetään Iisalmen kulttuurikeskuksen  

Eino Säisä-salissa sunnuntaina 5.12.2021 klo 13.00 

Lippujen hinnat: 15 € aikuiset ja 10 € lapset (2-16v)  

Lippuja myydään ennakkoon näytösviikolla Liikuntaseura Otteen salilla, 

kenraaliharjoitusten yhteydessä torstaina 2.12.2021 klo 17.00–19.00,  

sekä tuntia ennen näytöstä.  

Ennen näytöstä lämpiössä on myynnissä arpoja 3 € / kpl ja 5 € / 2 kpl.  

Ostamalla arpoja tuet seuramme jäsenten Gymnaestrada-matkaa. 

Lipunmyynnin yhteydessä torstaina ja sunnuntaina on myynnissä myös Otteen 

pipoja ja t-paitoja. Näytöksessä ei ole väliaikaa.  

Näytöksessä esiintyvät: 

❖ Tempputanssi 3-4v ja 5-6v 

❖ Telineet 3-4v ja 5-6v 

❖ Dance & Tricks-ryhmät 7-8v, 9-10v ja yli 11v 

❖ Akro & Teline-ryhmät 7-8v, 9-10v ja yli 11v 

❖ edustusryhmät Solina ja Hohde  

Parkour-ryhmien näytös järjestetään Otteen salilla 17.12.2021. 

Kenraaliharjoitukset ovat torstaina 2.12.2021 klo 17.00–20.00.  

Kenraaliharjoitusaikataulu julkaistaan ensi viikolla Otteen verkkosivuilla 

www.liikuntaseuraote.com. Harjoitusaikaa kullakin ryhmällä on 10-20 min ja 

harjoitusjärjestys on sama kuin esiintymisjärjestys. Tästä johtuen esiintyjillä, 

jotka esiintyvät useammassa ohjelmassa voi olla pitkäkin odotusaika. 

Varaattehan silloin mukaan jotain evästä.  

Kenraaliharjoituspäivänä 2.12. ohjaajat ottavat vastaan lapsia 

kulttuurikeskuksen aulassa. Voitte myös itse saattaa lapsia pukeutumistilaan, 

joka on rakennuksen kellarikerroksessa. Kysy neuvoja ohjaajilta tai ryhmän 

kanssa olevilta apulaisilta, jos et löydä omaa ryhmääsi!  

Lapset menevät ohjaajan johdolla lavalle harjoittelemaan oman esityksensä ja 

palaavat takaisin pukuhuonetiloihin, jossa toivomme vanhempien olevan heti 

vastassa. Vanhemmat voivat odottaa harjoitusten ajan joko pukuhuonetilassa tai 

aulassa. Isompien lasten hakeminen onnistuu myös aulasta heti harjoituksen 
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jälkeen. Seuralta tulevat vaatteet tulee palauttaa kenraaliharjoituksen jälkeen 

ohjaajalle, jolta ne löytyvät jälleen näytöspäivänä.  

Toivoisimme, että kenraaleissa eivät vanhemmat olisi vielä katsomossa, jotta 

pikkuesiintyjät saisivat harjoitusrauhan. Kenraaliharjoitukset pyritään 

hoitamaan reippaasti ja aikataulun mukaisesti. Keskittyminen omaan 

harjoitukseen on tärkeää, myös toisten harjoittelulle kuuluu antaa rauha eli 

omaa vuoroa odottaessa käyttäydytään rauhallisesti.  

 

Näytöspäivänä sunnuntaina 5.12. paikalla tulisi olla klo 12.00 mennessä.  

Jos esiintyjällä on hiukset valmiiksi laitettu, riittää että on paikalla 12.30. 

Pukuhuonetilana on näytöspäivänä kulttuurikeskuksen pienempi sali eli Karl 

Collan-Sali. Kouluikäiset odottelevat esiintymisvuoroaan Karl Collan-salissa.   

Alle kouluikäiset esiintyjät voidaan saattaa lavalta suoraan vanhemman luo 

katsomoon, mikäli haluatte. Lapset voivat odottaa myös pukuhuonetiloissa. 

Merkitsethän ilmoittautumisen yhteydessä, jos saatamme lapsesi katsomoon. 

Toivomme, että huomioitte tämän, kun valitsette istumapaikkoja ostaessanne 

lippuja.  

ILMOITATHAN selvästi ohjaajalle tai ryhmän kanssa olevalle aikuiselle, kun 

noudat lapsesi näytöksen jälkeen!!!  

Kenraalit ja näytöspäivä ovat pitkiä, mutta jännittävän erilaisia ja ikimuistoisia – 

kavereiden kanssa on mukava tanssia ja touhuta! Mukaan kannattaa laittaa 

molempina päivinä pientä evästä ja juotavaa. Herkut ja karkit jätetään kotiin – 

vilinää ja vilskettä riittää ilmankin!  

Pakatkaa reppuun myös tekemistä! Nimikoituna leluja, puuhakirjoja tai 

lukemista, näin aika ei käy pitkäksi. Näytöksessä kännyköitä ei tarvita, sillä voi 

toki ottaa yhteyttä vanhempiin. Näytöspäivänä keskitytään pelaamisen sijasta 

yhdessäoloon ja esiintymiseen. 

Näyttää siltä, että pääsemme vihdoinkin palaamaan esiintymislavalle! 

Tehdään Otteen joulunäytöksestä yhdessä 

rento, iloinen ja ikimuistoinen tapahtuma! 

 

INNOSTU JA ONNISTU OTTEESSA! 

Terkuin, Otteen ohjaajat <3 

 


