Hej alla Marikas dansare, lärare och föräldrar!
THROWBACK
Tjugofem år har gått sedan Marikas grundades. Tjugofem år av nyheter, trender och
musik. Throwback tar oss tillbaka till dessa ögonblick och får oss att minnas både det
roliga och omvälvande förändringar vi upplevt under dessa år. Milleniumskiftets rädslor,
90 talets dans hits, internets intågande och vem dansade inte Macarena.
Ta dig tid att läsa igenom infon nedan och har du fortfarande frågor så kan du mejla in
till din lärare eller info@marikas.se.
REPETITIONER PÅ TEATERN den19/5 och 20/5
Plats: MAXIM TEATERN Karlavägen 4 Sceningången
Samling: Hitta din tid i repschema som är ca tid 1 timme för varje grupp.
Under länken www.marikas.se/elevshow hittar du information om reptider för just
din grupp.
Sceningången, på Maximteatern, Karlaplan 4. Där Marikas personal möter upp er och
hämtar upp alla elever. När repet är slut kommer vi ut enligt avtalad tid. Schema för alla
reptider finns att ladda ner på vår hemsida för respektive grupp.
Vi har ett tight tidsschema under repetitionsdagarna så var vänlig och passa tiderna.
Under tiden då eleverna repeterar blir ni föräldrar lediga och kan passa på att handla, ta
en fika eller få svar på alla frågor ni har. Repetitionerna är åskådarfria!
Marikas personal finns på plats för att hjälpa till.
SHOW den 21 maj kl. 12.00, 15.00 och 18.00
Samling: 1 timme innan
Plats: MAXIM TEATERN Karlavägen 4
Längd: 75-80 minuter
Under länken www.marikas.se/elevshow hittar du information om körschema för
just din grupp.
Du lämnar ditt barn på anvisad plats där Marikas personal möter upp och hämtar upp
alla elever innan showen. OBS! Endast backstage föräldrar följer med och
lämnar/hämtar de minsta barngrupperna då vi har en mycket begränsad yta
bakom scenen. Vi är mycket tacksamma om du som föräldrar hjälper ditt barn med
påklädning samt ev. sminkning och håruppsättning (gör gärna klart så mycket som
möjligt innan ni kommer). Scenkostymer som ska lånas (se “Showinfo”) delas ut på
plats och ska återlämnas på samma plats efter showen. Under showen får eleverna
hjälp och tillsyn av vår backstage personal. Efter showen hämtas barn på samma ställe
där ni lämnade dem.

BILJETTER KÖPER DU VIA INTERNET.
1/5 kl.08.00 släpps biljetterna. www.ticketmaster.se.
Sök THROWBACK eller MARIKAS
BILJETTPRISER
Vuxna: 199 kr (serviceavgift tillkommer)
Barn och ungdom upp till 12 år: 99 kr kr (serviceavgift tillkommer)
SHOWEN PÅ FILM
Föreställningarna filmas och går att köpa på DVD.
Mer info kommer längre fram. Du hittar den på www.redman.se
MAT
Det är viktigt att ha med sig matsäck, speciellt under repetitionsdagen. (Ungdomar (1217år) och vuxna har möjlighet att gå ut och äta, om så önskas.
Vett & Etikett
••-

••••••-

Kom i tid!
Det är extremt trångt bakom scenen. Vår koordinator kommer att visa dig vart
du ska ta vägen. Det är mycket viktigt att du stannar på den plats du har blivit
hänvisad och inte går iväg någonstans. Eftersom du sen blir guidad till den
scenordning som gäller för repetitionerna och showen.
Självklart äter, dricker, tuggar tuggummi vi INTE på scenen och i salongen.
Lämna dina privata smycken och klockor hemma! Om du förlorar något kan
Marikas eller teatern inte ersätta föremålen eller ge ekonomisk kompensation.
Se till att ha koll på dina värdesaker/mobil. (Mobilen får INTE under några
omständigheter vara påslagen på scenområdet!)
Lämna platsen som den såg ut när du kom. Släng skräp i befintliga
papperskorgar.
Du får gärna skicka mejl eller tack-kort till info@marikas.se efter showen om
lärarnas koreografi, scenuppträdandet och hur du upplevde showen.
Skolan och teatern har tyvärr INTE möjlighet att förmedla blommor mellan
publik och elever. Men självklart kan du ge blommor när showen är färdig.

APPLÅDER
Våra elever lägger ner mycket tid och arbete på sitt uppträdande till showen.
Självklart ska ni belöna dem för sitt mod att stå på scenen och att dem bjuder
på underhållning. Visa hänsyn när du visar din uppskattning för uppträdandet
så att du inte stör någon annans upplevelse i publiken mitt i numret. När
numret är slut kan du ge fritt utlopp åt känslorna!
• Om

ni av någon anledning inte kan medverka i showen så är vi väldigt
tacksamma om ni meddelar detta till info@marikas.se Har ni frågor så är
ni varmt välkomna att höra av er till oss info@marikas.se, telefon 08332680 (se hemsidan för telefontider). Vi alla på Marikas gör vårt allra
bästa och lite till för att du skall få en oförglömlig showupplevelse!

