
 

 

Kedves Szülők!  
 

Ebben az évben a „Jégvarázs” című mese-balettet adjuk elő évzáró vizsgánkon.   
Az előadások időpontjai:  
2016. május 22. vasárnap 11.00 Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ (XIV. Stefánia út 34.) 
2016. május 22. vasárnap 15.00  Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ (XIV. Stefánia út 34.) 
Jegyeket az előadásokra, május 11-én, szerdán, 07.30-tól lehet vásárolni 2.000 Ft-os egységáron.    
 
Az első felvonásban a világoskék, sötétkék, sárga, bordó, türkiz és fekete növendékek szerepelnek.   
A második felvonásban minden növendék szerepel.   
 
1. előadás vizsgarend: 
Május 17. kedd  10.00 Jelmezosztás  a rózsaszín csoportnak  (1 jelmez) Dalos Ovi 
   10.30   a lila csoportnak   (1 jelmez) Dalos Ovi 
   11.00   a fehér csoportnak  (1 jelmez) Dalos Ovi 
   16.00 – 17.00  a sárga és bordó csoportnak (2 jelmez) Dalos ovi 
   17.00 – 18.00   a v.kék és s.kék csoportnak (2 jelmez) Dalos Ovi 
   18.00 – 19.00   a türkiz és fekete csoportnak (2 jelmez) Dalos Ovi 
 
Május 18. szerda  10.00  Jelmezes fényképezés az ovisoknak    Dalos Ovi 
   16.00 Jelmezes fényképezés az iskolásoknak   Dalos Ovi 
Május 20. péntek       15.00  összpróba    I. felvonás   Dalos Ovi 

16.00  összpróba     II. felvonás   Dalos Ovi 
Az ovisok  17.30-kor végeznek 

Május 21. szombat 15.00  Színházi főpróba    I. felvonás   Stefánia Palota 
16.00       II. felvonás   Stefánia Palota 

Május 22. vasárnap 11.00  Vizsgaelőadás       Stefánia Palota  
 
2. előadás vizsgarend: 

Május 17. kedd  10.00 Jelmezosztás  a rózsaszín csoportnak  (1 jelmez) Dalos Ovi 
   10.30   a lila csoportnak  (1 jelmez) Dalos Ovi 
   11.00   a fehér csoportnak  (1 jelmez) Dalos Ovi 
   16.00 – 17.00  a sárga és bordó csoportnak (2 jelmez) Dalos Ovi 
   17.00 – 18.00  a v.kék és s.kék csoportnak (2 jelmez) Dalos Ovi 
   18.00 – 19.00  a türkiz és fekete csoportnak (2 jelmez) Dalos Ovi 
 
Május 18. szerda  10.00  Jelmezes fényképezés az ovisoknak    Dalos Ovi 

16.00  Jelmezes fényképezés az iskolásoknak    Dalos Ovi 
Május 20. péntek 18.00 összpróba     II. felvonás  Dalos Ovi 
                                        Az ovisok 19.15-kor végeznek 

19.00 összpróba     I. felvonás  Dalos Ovi  
Május 21. szombat 18.00 Színházi főpróba    II. felvonás   Stefánia Palota 

19.30       I. felvonás   Stefánia Palota 
Május 22. vasárnap 15.00 Vizsgaelőadás        Stefánia Palota  

Jelmezkölcsönzési díj: 4000.-Ft/jelmez 

A díjakat május 11-ig kérjük, névvel és pontos összeggel ellátott borítékban leadni. 



 

 

A jelmezosztásra a szereplő növendéket kérjük elhozni, mert ő próbálja fel a ruhákat.   A kiírt időtől 
eltérően nem tudunk ruhát odaadni, sem előbb, sem 5 perc alatt. A méretkülönbségek miatt az egész 
tánc-csoportra és mind a két előadásra egyszerre kell felpróbáltatnunk a jelmezeket, hogy mindenkinek 
jusson ruha. Aki a jelmezosztáson nem tud részt venni, gondoskodjon megfelelő méretű helyettesről, aki 
felpróbálja és elviszi neki a ruhát. Ez lehet egy másik növendék, aki ott van és hasonló termetű. A gyerekek 
számára ez az év egyik legboldogabb napja, kérjük, örüljetek velük együtt! 
 
A főpróbán és az előadáson az első felvonást a rózsaszín, lila és fehér növendékek a szülők ölében nézhetik 
meg – nekik külön nem kell jegyet venni – őket csak a szünetben kell az öltözőbe hozni. A vizsgaelőadásra 
fél órával a kezdés előtt minden növendéknek a kijelölt öltözőben kell lenni. Kérjük a szereplőket 
kisminkelni (szemceruza, rúzs, pirosító), mert a reflektorfényben mindenki nagyon sápadt. A hajat szép 
kontyba csatoljuk és a színpadra vékony, fehér harisnyát kérünk felvenni. A jelmezeket csak kézzel szabad 
mosni és vállfán szárítani. A vasalóval megégetett, mosógépben megrongált jelmezekért kártérítést kell 
fizetnünk. Az előadás után a gyerekeket az öltözőbe kísérjük, ne a színpadon keressétek őket. A 
jelmezeket, tánconként csoportosítva, az öltözőben kell leadni az előadás után közvetlenül! 
A vizsgaelőadás alatt, a színházban fényképezni, és videokamerázni szigorúan tilos, erre csak a főpróbán 
van lehetőség. A gyerekekről az összpróbák alatt készül jelmezes, a balett mester segítségével beállított, 
műtermi fotó, amit a főpróbán, a Stefánia Palotában lehet megvásárolni, az ára: 450.-Ft/db. Az előadásról 
készül műsoros DVD, melyet meg lehet rendelni, legkésőbb a főpróba napjáig 2500.-Ft-ért – névvel és az 
előadás dátumával ellátott lezárt borítékban. Utánrendelésre nincs mód! Az elkészült DVD-ket a 
bizonyítványosztáson lehet átvenni. 
 
BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS: 
Június 12-én, vasárnap az Ady Endre Művelődési ház udvarán, 10.00-kor kezdődik. 
Nem kell ünneplőben jönni, mert egy hangulatos juniális közben, színes műsor, jó hangulat, „sör-virsli” 
mellett kapják meg a Dalos Ovis növendékek a bizonyítványukat 10.15-tól. Mindenkit szeretettel várunk! 
A következő tanévre a beiratkozás június 22-én, szerdán 08.00-17.00-ig lesz a Dalos Oviban. 
A beiratkozásra kérjük a bizonyítványt visszahozni! A jelentkezési díj 6.500.-Ft, melyet az éves tandíjba 
beszámítunk. Kérünk minden növendéket, aki a következő tanévben is szeretne járni balettra, ebben az 
időpontban jelentkezzen, mert az üres helyeket betöltjük, mivel az új növendékek felvételét is ekkor 
tartjuk. 
A vizsgaelőadás után már nincs tanítás. 
 
A gyerekeknek izgalmas készülődést, a szülőknek jó szórakozást kívánunk az előadáshoz! 
 
 
Köszönettel: 

a balettmesterek 
 
 

 


