
17.12.2017 – VÁNOČNÍ SETKÁNÍ ZIPÁKŮ -  kulturní dům – vystupuje komplet celý ZIP 

Koná se v neděli 17.prosince od 15.00 hodin v kulturním domě.  

Ježíšek přítomným divákům nadělí nejen zipácké vánoční choreografie, ale i vánoční 
světelnou show a vánoční diskotéku. Doporučený oděv je vánočně slavnostní. A ano, můžete 
mít i černou barvu  Nezapomeňte : S sebou cukroví. Další občerstvení na baru v kulturním 
domě.  Předprodej vstupenek na pokladně kulturního domu od 1.12.2017. ZIPáci nepotřebuji 
lístek. Vstupné: 100,-Kč, děti 50,-Kč – sezení je na místa. 

 Rozpis zkoušek – sraz vždy 15 minut před- děti vyzvednou lektoři u pokladny/u vchodu.                        
Rodiče pouštíme do sálu po prostorových zkouškách, cca.14,30hod. Přejeme si, aby 
choreografie byly překvapením ;)Proto zkouška bez rodičů. 

13:00 Hvk - sraz ve 12,30 

13:25 dvk1 

13:50 dvk2 

 
Power Dance 

14:00 dvk3 

14:10 minidvk 

14:20 miniškoličky obě 

        Miniškoličky:děti, které spí, přiveďte jednoduše až ve 14,50..dají to bez zkoušky..snad  

15:00 začátek Vánočního setkání 

Nejprve postupně zatančíme všechny choreografie, pak bude světelná show a diskotéka. 

18:00 předpokládaný konec 

 

Kostýmy: většina kostýmů se šije. Proto vánoční řešení. 

Miniškoličky- obě skupiny ví, co na sebe..na základě Info papírků a naší domluvy 

Minidvk – vše v emailu z 3.12. 

Dvk1-Paříž-mimové: černé legíny plus bílá trika, bagetky:černé legíny a červená trika 

Dvk2-bílá trička a džíny + vyrobit dárečky(Kačka to dětem vysvětlí na hodině) 

Dvk3- Formule: jezdci:půjčím overaly, fanynky: bílo-zeleno-červené(vánoční) 

           Království sladkostí: tylové sukně(půjčete si, nekupujte, nebo růžové sukně), bílá 

                                                trička/tílka 

HVK a PowerDance ví ;) 
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