
Spinn Juleforestilling – en foreldreguide  

Hei alle Spinn foreldre 

Julen nærmer seg med stormskritt, og det gjør også Spinn sin juleforestilling. 

Marthe, Hilde, Maria og alle de andre pedagogene gjør en fantastisk innsats for å sette sammen en 

flott forestilling. 

Bak scenen er vi imidlertid vanlige Spinn foreldre som gjør vårt beste for at over 500 dansere skal 

komme seg av og på scenen på riktig tidspunkt uten skader og uhell, blir passet på når de ikke er på 

scenen, får kostymer og hår på plass, får spist og gått på toalettet, og ikke minst at de får omsorg og 

trøst om de skulle trenge det. Det er med andre ord i perioder ett hærlig kaos i planleggingsfasen og 

mye logistikk som skal på plass. 

Og for at vi skal klare dette er vi helt avhengig av hjelp fra mange av dere foreldre. I år har dere 

virkelig tatt ballen og meldt dere på dugnad, og begge forestillingene er nå fulltegnet. Tusen takk! 

Men vi mangler noen vakter til generalprøven, så for de av dere som fortsatt ikke har meldt seg på 

er det bare å gå inn i webshop på Spinn sine hjemmesider og gjøre det nå.  

I ukene før forestilling er det mye informasjon, og endringer kan skje. Men her er en liten 

oppsummering av dato og tidspunkt dere som foreldre kan skrive ned: 

Lørdag 16.november kl. 14 – Danseøvelse og Foreldremøte i Q42 

Denne dagen blir det øvelse for alle dansere i Q42, og i den forbindelse blir det foreldremøte for alle 

som skal jobbe dugnad kl. 14. Her vil dere bli delt inn i grupper og få en gjennomgang av roller og 

ansvar på det som blir deres «post» under generalprøve eller forestilling. Der det er nødvendig vil 

det også bli visning av lokalene. Foreldremøte vil vare ca. en time.  

Oppmøte for danserne kan variere da vi ikke ønsker å gjøre dagen unødvendig lang, men dette 

kommer det nærmere beskjed om. Vi er ferdige senest kl. 18 denne dagen. 

 

Søndag 24.november 16.30 – Generalprøve. Oppmøte vakter 15.30 

Generalprøven starter kl. 16.30 og er ferdig ca. kl. 20.30 

Dere som skal være vakter møter kl. 15.30. Ta med gul refleksvest 

Dansere møter 15.45 

Denne dagen vil det også bli plasseringsprøver fra kl. 14, og etter generalprøven. Dette gjelder bare 

noen grupper og det vil komme nærmere informasjon om tidspunkt for de ulike gruppene.   

 

Mandag 25.november – Forestilling 1 kl. 17.30. Oppmøte dugnad 16.15 

Alle som har satt seg opp på jobbing denne dagen møter kl. 16.15. Ta med refleksvest. 

Vi vet at dette er tett på arbeidsdagens slutt, men tidspunkt for forestillingen er satt ut i fra en 

totalvurdering så forestillingen ikke slutter for sent. Mange små barn som blir veldig slitne sent på 

kveld. De yngste er bare 4 år.  Vi håper på forståelse for dette.  



Dansere møter 16.30 

I år, som i fjor, prøver vi å få til muligheten for å kjøpe middag i Q42, men det må vi komme tilbake 

til.  

Denne dagen kan det også bli sceneprøver på dagtid for noen grupper. Dette vil det evt. komme 

nærmere beskjed om. Dersom noen må ha fri fra skolen i forbindelse med dette får dere skriv fra 

Spinn som kan leveres skolen. 

 

Tirsdag 26.november – Forestilling 2 kl. 17.30. Oppmøte dugnad 16.15 

Dere som skal jobbe under forestillingen møter 16.15. Ta med refleksvest 

Dere som skal rydde etter forestilling møter utenfor dansesalen 

Dansere møter 16.30 

 

Som dere ser er det noen tidspunkt, spesielt rundt sceneprøver, som ikke er helt fastsatt enda. Dette 

er avhengig av tilgjengelighet til scenen i Q42. Dere vil få oversikt over nøyaktig  tidspunkt for dette 

også så raskt som mulig, men i mellomtiden kan det være lurt å sette av dagene i sin helhet slik de er 

beskrevet her. 

 

Og til alle dere som er nye foreldre på Spinn, eller som har vært her en stund men ikke jobbet 

dugnad før; dette er «lavterskel»- dugnadsjobbing      Alle kan klare alle oppgaver, og opplæring og 

informasjon vil bli gitt. Belønningen er at man får være med å delta i barnas forventning før de skal 

på scenen, og ikke minst se den enorme dansegleden og stoltheten de har i det de går av scenen. 

Dette gir varme i ett foreldrehjerte som varer gjennom jula og langt inn på nyåret.  

 

Vi sees i november! 

 

 

  


