Första Show-informationen
Tyringe KS Isshow 2020: Rock the Ice den 25-26 april 2020.
Årets isshow utspelar sig i en skivaffär och kommer att ta med oss på en musikresa. Vi ska Rocka isen!
Vi i Showkommittén är i full gång med planeringen och vi hoppas det blir en härlig show med mycket glädje! Vi
hoppas att alla TKS åkare från Alfa till Skridskoskolan vill vara med i vår fantastiska show!
Länk till anmälan skickas med i detta utskick. Sista anmälningsdag är den 27 oktober 2019.
Varför har vi en Isshow?
En stor del är för att åkarna tycker det är jätteroligt och att det är årets höjdpunkt. Sen är det självklart ett sätt för
TKS att tjäna pengar till sin verksamhet. Allt för att kunna ha våra huvudtränare, hjälptränare och för att hålla
nere avgifterna för åkarna.
Hemsidan
All information som rör Isshowen kommer att publiceras på TKS hemsida. Där finns en flik som heter Isshow. Håll
er uppdaterade via den fliken.
Viktiga datum att komma ihåg:
27 okt
17 jan
17.30 - 21.00
31 jan
12 mar
16.00 - 21.00
16 april
16.30 - 20.00
17 april
16.30 - 20.00
23 april
16.30 24 april
09.00 & 12.30
25 april
13.00 & 17.00
26 april
11.00 & 15.00

Sista anmälningsdag
Rekvisita party - Sal 3 på Tyrs Hov (Bakom Cafeterian)
Sista anmälningsdag för Hockeykille
Fotografering - Österås
Genrep Akt 1 - Tyrs Hov (Showkläder på)
Genrep Akt 2 - Tyrs Hov (Showkläder på)
Genrep Akt 1 + Akt 2 - Tyrs Hov (Showkläder på)
Skolshow - Tyrs Hov
Isshow - Tyrs Hov
Isshow - Tyrs Hov

Showavgift och vilken grupp?
Att vara med i showen innebär en extra avgift som baseras på antal nummer åkaren deltar i. Avgiften ska täcka
omkostnader för tex. tyg till kostymer, material, kulisser, rekvisita, fotografering, filmning, ljus och ljud. Åkare som
får Solo / Halvsolo samarbetar individuellt med tränarna kring utformningen på kostym. Kostnaden för solokostym
står åkaren själv för.
Under vecka 50 kommer information om vilka åkare som åker i vilken grupp. Informationen kommer hängas upp i
omklädningsrummet och klubbrummet. Vi kommer även publicera den på hemsidan. Showavgiften styrs av vilken
grupp åkaren hamnar i. Under januari kommer vi lägga ut på hemsidan vilken showavgift det blir för respektive
grupp. Faktura med showavgiften kommer sen att skickas ut under Mars.
Huvudkaraktärer
I år kommer det bli en Audition för att få fram huvudkaraktärerna.
Platserna som är öppna är:
1. En åkare från Ungdom 15/Junior (Som inte har varit en huvudkaraktär innan).
2. En åkare från Ungdom 13 (Som inte har varit en huvudkaraktär innan).
3. En Minior C Tjej (Måste ha test 1/1 innan datumet för audition)
4. En Minior C Kille (Måste ha Tävlings test innan datumet för audition)
Mer information kommer att mailas ut efter den 27 oktober.
Hockeykillar
Hockeykillar vill vi ha med i showen även i år! Vilka som kommer få åka med hockeykille kommer att framgå av
grupperna som publiceras vecka 50. Ni åkare som har möjlighet att åka med en hockeykille tillfrågar en jämnårig
och mailar sen följande information: Namn, Mobilnummer, mailadress, storlek till isshow@tyringeks.se
Maila detta senast den 31 januari.

Extranummer
Information om extranummer kommer längre fram. Alla extranummer kommer att genomföras på båda
isshowerna under söndagen.
Dräkter
Klubben köper in tyg och sen är det upp till var och en att själv sy upp dräkterna. Tygerna kommer sen delas ut
till respektive åkare. Provdräkter, mönster och sybeskrivningar kommer att finnas i klubbrummet. Vissa nummer /
rekvisita kommer man ev. få ordna själv.
När showen är över får man självklart behålla alla de dräkter man själv sytt upp. Rekvisita som klubben står för
lämnas tillbaka efter showen för att sparas och ev. användas något annat år.
Organisation före, under och efter showerna
TKS behöver massvis med hjälp av alla föräldrar för att kunna genomföra isshowen. Det kommer därför göras ett
bemanningsschema för alla föräldrar från Alfa - Skridskoskola.
Anmälan till Bemanningen kommer senare. I den anmälan får man önska minst 3 av 4 tillfällen att jobba. Vi ska
göra vårt bästa för att tillgodose dessa önskemål. Den isshow ni är lediga ser vi gärna att ni går och köper er en
biljett och sätter er ner och njuter av föreställningen. Boka inte biljett förrän ni vet vilket pass ni ska arbeta på.
Bästa hälsningar
Showkommittén
isshow@tyringeks.se

