
SÄKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY 
SOITTAEN JA TANSSIEN KOHTI KESÄÄ -LIIKUNTANÄYTÖS 

sanv.sporttisaitti.com Pidätämme oikeuden muutoksiin. Mahdolliset muutokset päivitetään seuran nettisivuille! 
 15.4.2018 

HYVÄ ESIINTYJÄ! 
Säkylän Naisvoimistelijoiden -liikuntanäytös on la 28.4. klo 14.00 Säkylähallilla. Esiintyjien tulee olla pu-
kuhuoneissa ehdottomasti klo 13.30 mennessä, mikäli oma ohjaaja ei ole antanut muuta ohjeistusta. 
 
PUKUHUONEET 

1: Joukkuevoimisteluryhmät: Coralli, Indigo ja Lilienne  
2: Joukkuevoimisteluryhmät: Estelle, Delizio ja Celeste 
3: Golden Age -ryhmä ja Gymnaestrada-naiset  
4: Voikkis, Touhupeput ja Perheliikunta (Gymnaestrada) 
kuntosali: Golden Age -ryhmä (miehet) 

Huolehdithan omat/lapsesi vaatteet sekä muut tavarasi siististi naulakkoon ja 

roskat roskikseen. Lähtiessäsi tarkista, että kaikki tavarasi tulivat mukaasi.  

 
KENRAALIHARJOITUKSET PE 27.4. SÄKYLÄHALLILLA 

Esiintyvän lapsen huoltaja: Jokaisen esiintyjän tulisi olla paikalla 
kenraaliharjoituksissa, joten ollessasi estynyt, järjestäthän lapsellesi 
kuljetuksen, mikäli hän ei osaa itse tulla harjoituksiin. 

Olethan ajoissa kenraaliharjoituksissa, ilmoitettuna aikana 
oltava valmiina jo salissa esiintymisasussa! Jokaisella ryh-
mällä on oma lyhyt harjoitusaika, jonka jälkeen Klo 17.45 al-
kavassa harjoituksessa jokainen ryhmä menee kerran ohjel-
man läpi esiintymisjärjestyksessä! Kaikkien esiintyjien tulee olla 
paikalla ja harjoitella ohjelmansa esiintymisasuissa! 

 
KENRAALIHARJOITUSTEN AIKATAULU:  
klo 16.00 – 16.10 Celeste 
klo 16.10 – 16.20 Delizio 
klo 16.20 – 16.30 Energian ympäröimä 
klo 16.30 – 16.40 Estelle 
klo 16.40 – 16.50 Lilienne 
klo 16.50 – 17.00 Indigo 
klo 17.00 – 17.10 Coralli 

klo 17.10 – 17.20 Valon leikki 
klo 17.20 – 17.30 Voikkis 

klo 17.30 – 17.40 Touhupeput 
klo 17.40 – 17.45 Tahdon tietää kaiken 

klo 17.45– 18.45 KOKO NÄYTÖS  
ESIINTYMISJÄRJESTYKSESSÄ  

klo 18.45- 18.55  Lopputanssi 
klo 19.00-19.10  Elämän voima 
LA 29.4.  
klo 12.30-13.00  Golden Age -ryhmä 
 
Mikäli on kysyttävää, ota yhteyttä! 
 
Katja Kuula 
seuran puheenjohtaja 
puh. 040 562 6994
 

SEURAN PUVUT: 

» jätetään perjantaina puku-

huoneeseen omalle paikalle 
siististi. 

» ei saa viedä kotiin. 
» palauta asu omalle ohjaa-

jalle siististi laskostettuna 

heti näytöksen jälkeen. 

Omatkin esiintymisasut voi jät-

tää Säkylähallille perjantaina. 

ESITYSTEN AIKANA  

KATSOMOISSA EI LIIKUTA! 

 

***** 

 

ARPAJAISPALKINNOT 

Näytöksen arpajaismyyntiä 
varten, toivomme kaikkien 
esiintyjien tuovan arpajais-

palkintoja. 

Palkinnot tuodaan kenraalihar-

joituksiin perjantaina 27.4.  

Mitä enemmän palkintoja, sitä 

useampi arpa voittaa. Kiitos! 

 

***** 

SOITTAEN JA TANSSIEN 
KOHTI KESÄÄ 

-liikuntanäytös 

la 28.4. klo 14.00 
Säkylähallilla 

LIPUT 
aikuiset  10€ 
lapset (alle 15 v.)  5€ 
alle 3 v. ilmaiseksi 

Näytöksessä on 

puffetti ja arpamyyntiä! 


