
Kedves Szülők! 
Ebben az évben a “Bűbáj” című mese-balettet adjuk elő az évzáró vizsgán. 
Az előadás időpontja: 
2019. Június 07. péntek 18.00 - Stefánia Palota (1143 Budapest, Stefánia út 34-36.) 
 
Jegyeket az előadásra 2.500 Ft-ért lehet vásárolni az Eötvös10-ben május 17-én, pénteken 17.00-19.00-ig 
 
A jelmezkölcsönzési díjakat május 10-ig lehet befizetni, névvel, összeggel ellátott borítékban. 

Rózsaszín; Lila; Fehér - 4.000 Ft (1db jelmez) 
Világoskék, Sárga - 8.000 Ft (2db jelmez) 

Május 24-én, pénteken az órák elmaradnak, a keresztúri tagozaton vizsgáztatunk a tanárokkal. 
Az utolsó sima balett óra május 31-én, pénteken lesz. Ezután már a vizsgarend szerint kell jönni. 
 
Vizsgarend: 
Május 7. kedd 18.30 Balettvizsga szülői értekezlet Eötvös10 

(Erre az először vizsgázó növendékek szüleit feltétlenül várjuk, de bárkit szívesen látunk.) 
Június 03. hétfő Jelmezosztás minden csoportnak a kiírás szerint Eötvös10 
Június 04. Kedd 16.00 Jelmezes fényképezés és összpróba Eötvös10 

II. felvonás 16.00  
I. felvonás 17.00 

Június 06. csütörtök 15.00 Színházi főpróba Stefánia Palota 
I. felvonás 15.00 
II. felvonás 16.00 

Június 07. péntek 18.00 Vizsgaelőadás Stefánia Palota 
 

Az első felvonásban csak a világoskék, sárga és a fehérből csak a nyuszi(!) növendékek szerepelnek. A második                 
felvonásban minden növendék szerepel. A színházi főpróba zártkörű, jegyeket nem lehet rá vásárolni. A főpróbán és az                 
előadáson az első felvonást a rózsaszín, lila és fehér galamb(!) növendékek a szülők ölében nézhetik meg – nekik külön nem                    
kell jegyet venni – őket csak a szünetben kell az öltözőbe hozni. A vizsgaelőadásra fél órával a kezdés előtt minden                    
növendéknek a kijelölt öltözőben kell lenni. Kérjük a szereplőket sminkeljétek ki (szemceruza, rúzs, pirosító), mert a                
reflektorfényben mindenki nagyon sápadt. A hajukat kontyba csatoljátok és a színpadra vékony, fehér harisnyát vegyenek a                
jelmez alá. A jelmezeket csak kézzel szabad mosni és vállfán szárítani. A vasalóval megégetett, mosógépben megrongált                
jelmezekért kártérítést kell fizetnünk. Az előadás után a gyerekeket az öltözőbe kísérjük, ne a színpadon keressétek őket. A                  
jelmezeket tánconként csoportosítva, az öltözőben kell leadni az előadás után közvetlenül! 

Kamerázni, fényképezni csak a főpróbán van lehetőség. A gyerekekről az összpróbák alatt készül jelmezes, tanár               
segítségével beállított, műtermi fotó, amit a főpróbán, a Stefánia Palotában lehet megvásárolni, az ára: 500.-Ft/db. Az                
előadásról több kamerás felvétel készül, amit egy hivatásos team vesz fel és vág össze. Az elkészült film megrendelhető                  
műsoros DVD-n (3000.-) vagy pendrive-on HD minőségben (4000.-). A rendelést legkésőbb a főpróba napjáig, névvel és az                 
előadás dátumával és időpontjával ellátott borítékban adjátok a tanároknak. (Sok előadás van, kérjük, hogy pontosan               
feliratozzátok a borítékot.) Utánrendelésre sajnos nincs mód! Az elkészült DVD-ket és pendrive-okat a bizonyítványosztáson              
vagy a beiratkozáskor lehet átvenni. A vizsgaelőadás után már nincs tanítás, kezdődik a nyáriszünet. :) 
 
BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS: 
Június 16-án, vasárnap a Könyves Kálmán Gimnáziumban (1043 Budapest, Tanoda tér 1.), 10.00-kor kezdődik. (A               
bizonyítványokat kicsit később osztjuk.) Nem kell ünneplőben jönni, mert egy hangulatos juniális közben, színes műsor, jó                
hangulat, „sör-virsli” mellett kapják meg az Eötvös10-es növendékek a bizonyítványukat. Mindenkit szeretettel várunk! 

A következő tanévre a beiratkozásra a bizonyítványosztás alatt borítékban, illetve június 17-én, hétfőn             
17.00-19.00-ig lesz az Eötvös10-ben. A beiratkozásra kérjük hozzátok vissza a bizonyítványt! A regisztrációs díj              
8000.-Ft, mely tartalmazza a következő évre a táncnaplót, és egy logóval ellátott bolerót a gyerekeknek. (Ezt a díjat minden                   
növendéknek egyszer kell befizetni, jövőre már nincs rá szükség.) Az éves tandíj a 2019/2020-es tanévre 72 000.- forint.                  
Kérünk minden növendéket, aki a következő tanévben is szeretne járni balettra, mindenképpen iratkozzon be, mert az üres                 
helyeket feltöltjük az új növendékekkel. 
A gyerekeknek izgalmas készülődést, a szülőknek jó szórakozást kívánunk az előadáshoz!  
Élvezzétek ki, mi azon leszünk :) 

- Luca és Vivi 


