
 

LUMO lähestyy 

Sirkuksen tämän vuoden kevätnäytös on nimeltään LUMO. Produktio on iso ponnistus niin 

työmäärältään kuin taloudellisestikin (budjetti on 3000 €). Esiintyjiä ja apuvoimaa on yhteensä n. 40 

henkeä, joten on syytä sopia asioista yhteisesti.  

Alustavat esityspäivät ovat  pe-la 4.-5.5. Pe aamu- ja iltanäytökset ja la päivänäytös.  

Kevään aikana on muutamia ylimääräisiä viikonloppuharjoituksia, jotka eivät ole pakollisia. Näissä harjoituksissa 

kuitenkin harjoitellaan intensiivisesti esityksiä, joten merkittävissä rooleissa olevien on kyllä niihin pääsääntöisesti 

osallistuttava. Aikatauluja voidaan kuitenkin yrittää sovitella. Myös yksittäisille numeroille voidaan sopia suoraan 

sirkulaisten ja tirehtöörin aikataulujen mukaisesti erillisiä treenejä. 

Esitysviikolla tulee olemaan pakollisia ylimääräisiä harjoituksia. Nämä ovat joko iltaisin tai kouluaikana. Tirehtööri 

hoitaa suoraan tarvittavat poissaololuvat kouluilta. Lisäksi voi tulla tarvetta harjoitella vappuviikonloppuna.  

Sitten aikanaan loppurutistus tulee olemaan rankka, pieniä koetellaan vähemmän ja isoja enemmän. Mutta kyllä 

vaivannäkö palkitaan! 

Jotta esiintyminen ja tarvittavat harjoittelut onnistuvat täytyy lapsen ja kotiväen sitoutua prosessiin. Tämän takia 

tämä lappu tulee täyttää ja paluttaa allekirjoitettuna tirehtöörille. Jos lapsi ei vielä tiedä haluaako esiintyä, 

keskustelkaa asia kotona mahdollisimman pian. Kevään perjantai-treenitkin ovat hyvin pitkälti esitystreenejä. 

Petra Mäki-Neuvonen tulee pitämään hiihtolomalla ylimääräisiä ja täysin vapaa-ehtoisia treenejä: 

La 10.3. klo 10-12 kaikille akroa yms  

La 10.3. klo 12-15 isoille pyrtsiä yms , eväät mukaan 

Su 11.3. klo 10-11.30 kaikille akroa  

Su 11.3  klo 11.30-13 välineitä, tramppaa  

Pe 9.3. ei ole treenejä. 

Rautavaaran nuorisosirkus esiintyy Kaavilla koulukeskuksen isossa salissa la 17.3. klo 13-15. Alaikäisiltä vapaa pääsy, 

muilta lippu 5€. Kaikki sirkuslaiset perheineen katsomaan miten yksipyöräisen taiturit viilettävät lavalla! 

Yhteistyöterveisin, Timo 040-5689649 

--  palauta alaosa tirehtöörille -- 

 

Lapsi/nuori  ____________________________________ esiintyy LUMO-kevätnäytöksessä 4.-5.5. : □kyllä  □ei 

 

Lapsen paidan koko on _____ cm ja housujen koko ____ cm (sirkus kustantaa esiintymisvaatteet) 

Voimme varautua harjoituksiin vappuviikonloppuna (la-ti):   □ kyllä □ei 

Voimme osallistua puvustuksen toteuttamiseen: □kyllä  □ei 

Voimme osallistua tekniikan rakentamiseen: □kyllä  □ei 

Voimme osallistua buffetin toteuttamiseen: □kyllä  □ei 

 

Huoltajan allekirjoitus ______________________________________ + nimenselvennys 

 


