
   
  
 
 
 

 
  

Kevätnäytös 2023 
‘’Aladdin ja Lampun Henki’’ 

 
Seuramme kevätnäytös ”Aladdin ja Lampun Henki” luistellaan sunnuntaina 2.4. klo 15.00 
Tampereen jäähallissa Hakametsässä. Näytöksessä luistelevat kaikki seuramme luistelijat - myös 
luistelukoulujen Pikkutähdet, Isot Tähdet sekä Muodostelmatähdet. 
 
OHJELMIEN HARJOITTELU 
Ohjelmia harjoitellaan kaikissa luistelukouluissa viikoilla 10–13. Ohjelmaharjoittelua tehdään ilman 
musiikkia sekä musiikin avulla edellä mainittuina viikkoina. 
 
LIPUNMYYNTI 
Pääsylippuja myydään ennakkoon luistelukoulujen kenraaliharjoituksessa 27.3.2023. Ennakkoon 
ostettujen lippujen hinnat ovat aikuinen 18 € ja lapsi (7–17 v) 10 €. Lapset (0–6 v) pääsevät 
näytökseen maksutta. Voit myös ostaa pääsyliput Lippupisteestä (lippu.fi). Estääksemme 
lipunmyynnin ruuhkautumisen näytöspäivänä, olisi toivottavaa, että liput ostettaisiin etukäteen. 
 
Lisäksi lippuja on mahdollista ostaa näytöspäivänä jäähallin lipunmyynnistä klo 14.00 alkaen. 
Lipunmyynti on sisäänkäynnin läheisyydessä. Tällöin lippujen hinnat ovat aikuinen 20 € ja lapsi (7–
17 v) 12 €. Lapset (0–6 v) pääsevät näytökseen maksutta. 
 
KENRAALIHARJOITUS 
Maanantaina 27.3.2023 Sentterissä Kaukajärvellä (kenttä: Aseman Lukko) 
- Isot Tähdet klo 17.00–17.25 
- Pikkutähdet ja Muodostelmatähdet klo 17.30–17.55 
 
Kaikkien luistelukoululaisten olisi hyvä olla paikalla kenraaliharjoituksessa. Tänne voi hyvin pukea jo 
näytösasun ylle. Huomioittehan, että kenraaliharjoituksessa ovat paikalla kaikki luistelukoululaiset, 
joten väkeä on paljon. Laittakaa mahdollisuuksien mukaan jo kotona tai autossa asut ja luistimet 
valmiiksi, jotta pukukopit eivät ruuhkautuisi täysin. 
 
ROOLIT JA VAATETUS 
PIKKUTÄHDET JA MUODOSTELMATÄHDET ovat näytöksessä ‘’Arabian yö’’. Esitys on näytöksen 
ensimmäinen numero. Asuna näytöksessä on luisteluun soveltuva asu, esimerkiksi paita, 
housut/hame ja sormikkaat. Päävärinä asuissa tulisi olla tumma sininen/violetti. Kypärää ja vaatteita 
saa halutessaan koristella tähdillä. 
 
ISOT TÄHDET esittävät näytöksessä ‘’Aavikkoa’’. Esitys on puoliajan jälkeen ensimmäinen numero. 
Asuna näytöksessä on luisteluun soveltuva asu, esimerkiksi paita, housut/hame ja sormikkaat. 
Päävärinä asuissa tulisi olla ruskea/beige. 
 
 



   
  
 
 
 

 
  

NÄYTÖSPÄIVÄN KULUSTA 
Jäähalliin saavutaan sisään Kissanmaan puoleisesta päädystä AC-ovesta. A-käytävän puoleiset 
katsomot on osoitettu näytöksen yleisölle. Kun lapsella on yllään näytösvaatteet, hän pääsee 
ilmaiseksi sisään, vanhemmat tarvitsevat lipun. Näytös kestää noin 1,5 h sisältäen väliajan. 
 
PIKKUTÄHDET JA MUODOSTELMATÄHDET: 
Vanhemmat tuovat luistelijat jäähalliin luistimet jalassa klo 14.30 C-päädyssä sijaitsevien WC-tilojen 
läheisyyteen. Tässä ohjaajat keräävät oman luistelukoulunsa luistelijat luokseen ja he siirtyvät 
yhdessä alas. Kun vanhemmat ovat jättäneet lapsensa ohjaajien luokse, he voivat siirtyä katsomoon 
seuraamaan lasten esitystä. Heti esityksen jälkeen ohjaajat tuovat lapset takaisin samaan C-päätyyn 
WC-tilojen läheisyyteen, mistä vanhemmat noutavat heidät takaisin katsomoon. Vanhemmat 
hakevat siis lapsensa heti ohjelman päättymisen jälkeen. 
 
ISOT TÄHDET: 
Vanhemmat tuovat luistelijat jäähalliin luistimet jalassa heti väliajan alkaessa C-päädyssä sijaitsevien 
WC-tilojen läheisyyteen. Tässä ohjaaja kerää oman ryhmänsä luistelijat luokseen ja he siirtyvät 
yhdessä alas. OLKAA RIPEÄSTI PAIKALLA VÄLIAJAN ALKAESSA! Kun vanhemmat ovat jättäneet 
lapsensa ohjaajien luokse, he voivat siirtyä katsomoon seuraamaan lasten esitystä. Heti esityksen 
jälkeen ohjaajat tuovat lapset takaisin samaan C-päätyyn WC-tilojen läheisyyteen, mistä vanhemmat 
noutavat heidät takaisin katsomoon. Vanhemmat hakevat siis lapsensa heti ohjelman päättymisen 
jälkeen. 
 
Lapsella tulee olla näytösasu päällä ja luistimet jalassa (teräsuojat luistimissa) saapuessaan 
näytökseen. Muistakaa lapselle näytökseen myös kypärä. Teräsuojiin on hyvä laittaa nimi tai tarra, 
jotta jokainen tunnistaa omansa. Huolehdittehan lisäksi, että lapsi on käynyt vessassa ennen 
esiintymistä.
 
Näytöstä ennen hallilla on todennäköisesti ruuhkaa sisäänkäynnissä, joten olettehan hyvissä 
ajoin paikalla, jotta lapsenne ei myöhästy omasta esityksestään. 
 
Ilmoitattehan oman ryhmän ohjaajalle, mikäli lapsi ei pääse osallistumaan näytökseen, ettemme 
odota ketään turhaan. Jos lapsenne luistelee kahdessa luistelukouluryhmässä, ilmoittakaa molempien 
ryhmien ohjaajille, kumman ryhmän kanssa lapsi 
osallistuu näytökseen. 
 
 
Mahdolliset kysymykset näytökseen liittyen voitte 
osoittaa luistelukoulun näytösvastaava Sanni Kuuselalle, 
sanni.k.kuusela@gmail.com
 

 


