
       

 180328 

REPETITIONER INFÖR DANSFESTIVALEN 2018 
Fr o m söndag 29 april och hela vecka 18 är det repetitionsvecka inför årets dansfestival - 
Snövit - som äger rum på Eskilstuna Teater lördag 5 maj kl 13.00 och 17.00. 
Portkoden till sceningången på teatern meddelas separat. Mer information om dansfestivalen 
och repetitionerna (om scenkläder, tips & regler mm) finns på hemsidan 
thepointe.se/dansfestival. Har ni frågor kring dansfestivalen så prata gärna med läraren eller 
maila oss info@thepointe.se.  
 

Första repetitionsdagen på Eskilstuna Teater 
Söndag 29 april kl 09.50-21.00 
Varje grupp har en egen repetitionstid på ca 15-20 min. Var redo ca 20 min innan utsatt tid, i 
fall schemat flyter på och ni får inta scenen tidigare. Byt om till scenkläder på plats. 
Schema för dagen: 
09.50-10.05 Fåglar väcker Snövit  – Barndans 3-4 år (Pernilla) 
10.05-10.20 Kaniner  – Balett 5-6 år (Claudia) 
10.20-10.40 Gräs  – Balett 11-12 år (Claudia) 
10.40-11.00 Ugglor  – Balett 7-8 år (Claudia) 
11.00-11.20 Hovbarn  – Balett 9-10 år (Claudia) 
11.20-11.40 Hovnarrar  – Balett fr 12 år F + F/M (Claudia) 
11.40-12.10 Årstiderna   – Riverdance 10-13 + fr 14 år (Hanna J + Hanna LE) 
  – Familjen Snövit och Féerna Fiona & Viola 
12.10-12.30 Festen börjar  – Jazzdans 7-9 + 10-13 år (Emilia B) 
  – Välkommen till partyt-gänget (sång) 
  – Musikal ons 18.00 (Hanna LE) 
  – Dvärgar, Husdjur, Snövit och Féerna F&V 
12.30-12.50 Festen fortsätter/Yoddle Song  – Musikal ons 18.00 (Hanna LE) 
   – Dvärgar, Husdjur och Féerna F&V 
12.50-13.20 Gruvan  – Dvärgar (Hanna LE) 
  – Ädelstenar, Stepp (Christina) 
13.20-13.40 LatinBattle på Slottet  – Latin Jazz tors 19.30 (Hanna LE) 
  – Kungen, Spegeln och Drottningen 
13.40-14.00 Älvorna räddar Snövit  – Lyrical Jazz och sång (Hanna LE) 
14.00-14.30 Do-Re-Mi och Städsång – Musikal tors 18.00 och sön 10.45 (Hanna LE) 
  – Snövit och Féerna F&V 
14.30-14.50 Snövit växer upp  – Lilla Snövit och Lilla Jägaren 
  – Snövit, Jägaren och Féerna F&V 
14.50-15.10 Korpens solo och Trion  – Korpen, Spegeln och Styvmamman 
15.10-16.10 Spegeln och korparna – Musikal ons 18.00, ons 19.30 och tors 16.30 (Hanna LE) 
16.10-16.30 Elaka Nahmen  – Musikal ons 19.30 och Snövit (Hanna LE) 
16.30-16.50 Spegeldans  – Jazz mån 19.45 (Jaakko) 
16.50-17.10 Äta Snövit  – Jazz mån 16.30 (Jaakko) 
17.10-17.30 Jägarna  – Jazz mån 18.00 (Jaakko) 
17.30-17.50 Willkommen  – Balett fr 14 år M/A (Johanna) 
  – Kungen, Drottningen, Spegeln och Narr 
17.50-18.05 Diamanter  – Tåspets fr 14 år M/A (Johanna) 
18.05-18.25 Snövits födelse   – Balett fr 12 år F/M sön 14.15 (Johanna) 
  – Kungen, Drottningen, Spegeln och Narr 
18.25-18.45 Välja äpple  – Balett 9-12 år (Johanna), Styvmor och Spegeln 
18.45-19.05 Skenande djur  – Balett fr 12 år F/M tors 16.00 (Johanna) och Snövit 
19.05-19.25 Blommor  – Balett fr 14 år F/M sön 18.15 (Johanna) och Snövit 
19.25-19.45 Förvandling till elak  – Contemporary tis 19.30 (Helena) 
19.45-20.05 Förgiftningsformeln av äpplet  – Contemporary mån 18.10 (Helena) 
20.05-20.25 Snövit dör  – Contemporary tis 18.00 (Helena) 
20.25-21.00 Finna kärleken, Din tro ger liv, Snövit solo (så mkt vi hinner av solon/duetter) 
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Extrarep på Careliigatan 10, vån 4 (SFI) 
Måndag 30 april kl 11.30-16.00 
AKT 1 & AKT 2 – endast elever från ca 12 års ålder inkl huvudroller (läraren meddelar om 
gruppen ska vara med) 
 
Tisdag 1 maj kl 10.30-12.30 
Punktrep (berörda elever meddelas separat) 
 

Genomdrag och Genrep på Eskilstuna Teater 
- Kom i god tid (15-20 min innan), räkna med mindre förseningar. 
- Byt om till scenkläder på plats. Läs gärna mer om scenkläder på hemsidan (”Bra att veta”).  
- Alla grupper repeterar i den ordning som de är med i föreställningen, utom de allra yngsta 
grupperna (Barndans 3-4 år och Balett 5-6 år) som får repetera först så de kan åka hem tidigt.  
- De yngre barnen kan åka hem när de har dansat sin dans och läraren meddelat att de är 
klara.  
- De äldre eleverna förväntas stanna kvar tills akten/föreställningen är färdig, för genomgång 
efteråt.  
 
Tisdag 1 maj kl 13.30-18.00 
Genomdrag AKT 1 med stopp – alla elever i akt 1 (vilka grupper meddelas senare) 
 
Onsdag 2 maj kl 16.30-21.00 
Genomdrag AKT 2 med stopp – alla elever i akt 2 (vilka grupper meddelas senare) 
 
Torsdag 3 maj kl 16.30-21.00 
Genomdrag AKT 1 och AKT 2 – alla elever UTOM Barndans 3-4 år och Balett 5-6 år 
 
Fredag 4 maj kl 16.30  
Genrep AKT 1 och AKT 2 – alla elever 
Applådtack kl 16.30, genrep från ca kl 17.15. Allt sker i princip som på föreställningen, inkl 
scenkläder, underkläder, hår, ev smink och rekvisita mm. 
 

Dansfestivalen på Eskilstuna Teater  
Lördag 5 maj – föreställningar kl 13.00 och 17.00 
Alla elever ska vara på plats minst 1 timme innan föreställning. De som har myggor måste 
vara på plats 2 timmar innan föreställning. Läs gärna mer information om Dansfestivaldagen 
som finns på hemsidan (”Bra att veta”). 


