Hei alle sammen!
Nå gleder vi oss til vårens eventyr på Attic Scene! De minste skal være med i "Løvenes
Konge elevforestilling". Det blir både sang,
skuespill og mye dans etter den fantastiske musikken i musikalen, pluss andre
musikkstykker fulle av rytme. Cengiz Al skal spille
Simba og Maiken B. Snersrud skal være Nala.
Ungdommene og de voksne skal vise "I rampelyset", en danseforestilling med en spennende
historie om en elev som
drømmer om å bli profesjonell danser! Veien fra High School og til drømmen å danse på en
profesjonell skole. Her skildres
mange scener i storbyen New York.

Billettsalget til forestillingene på Attic Scene i mai, åpner i dag, tirsdag 2. april!
Pris kr. 295,- for voksne, og kr. 175,- for barn under 15 år. Små barn 1-3 år kan sitte
på fanget.

Vi har kun plass til 222 publikummere pr. forestilling på vår scene. Derfor må elevene
være med på flere forestillinger, slik at alle
får mulighet til å se. Barna selv pleier å synes dette er stor stas. Og det inntrykket vi
har, er at de gleder seg mer og mer til hver forestilling
ettersom de blir tryggere, og de blir heller lei seg når det hele er over. Energien og
samholdet pleier å være like enestående bak scenen
som på scenen.
Prøver og forestilllinger - GARDEROBER:
Hvis barnet er engstelig for å være alene i garderobene, (vi bruker Himmelsalen og
Stjernesalen til garderober) så pleier foreldre å dele seg
slik at den ene har billett og ser forestillingen, mens den andre er hos barnet i
garderoben. Så bytter man plass til neste forestilling.
Det blir selvfølgelig satt opp vakter som passer på. Barna blir sminket, det legges ut
tegnepapir og blyanter, og de får se forestillingen på en skjerm
i Himmelsalen, slik at de kan følge med. Det er god stemning når de venter, og
dermed håper vi det blir en positiv opplevelse for små og store.
Har dere ytterligere spørsmål, send mail til attic@attic.no.

