
SHOW 1:  
Dansestjerner 3-5 år 
Dansestjerner 1.-3. klasse 
Mini Freestyle 1.-3. klasse grunnkurs og konkurranse 
Barneballett 6-8 år 
Mini Disco 6-9 år 

Victory vårshow 2020 - 1 
 
Vi har den ære og glede å invitere dere til forstillingen vår. Alle danserne gleder seg stort til å få vise 
fram hva de har lært og vi håper dere vil komme og se på oss.  
 
Senere denne dagen skal de eldste danserne kjøre sitt danseshow kl. 16:30. Vi ønsker dere velkomne 
tilbake for å se på de om dere ønsker. Man kan benytte seg av inngangsbillett fra showet der din 
danser har deltatt slik at du ikke trenger å betale deg inn to ganger. Dette kan være til stor 
inspirasjon og glede for de minste danserne å se.  
 
Det er mange overraskelser i vente både for dansere og publikum denne dagen: 
 
Lørdag 2. mai 
Kongsvingerhallen  
Showstart: Kl 11.00 Dørene åpnes 10:00. 
Varighet: ca 2t. 
 
Inngang publikum: 
Kr 120 for voksne 
Kr 60 for barn u/16 (barn fra 3 år og under: gratis) 

 
Betaling skjer i inngangen ved oppmøte. Vi tar i mot både kort, kontanter og vipps. For å unngå kø og 
venting ber vi om at alle som har mulighet til å benytte vipps gjør betaling før oppmøte for så å vise 
kvittering i døra. Vårt vipps nummer er 107058 eller bare søk på «Victory Dance» Danserne er gratis.  
 
Det er viktig at danserne blir kjent med omgivelsene og føler seg trygge. Vi vil derfor at deltagerne 
kommer tidlig slik at det blir tid til å titte seg litt rundt. Under showet vil det være mange hjelpere 
som har ansvar for barna, skiftingen og komme ut og inn av scenen så foreldre kan sitte og kose seg 
på tribunen 
 
Påmelding: 
Alle dansere må melde seg på showet og samtidig gi beskjed om ca. hvor mange publikummere de 
skal ha med seg. Dette gjør du på vår hjemmeside: www.victorydance.no Der inne finner du også 
masse nyttig informasjon om showet. Påmelding må gjøres innen 20. april 
 
 
Mvh  
Kongsvinger Danseklubb - Victory Dance 
 


