Andra Show-informationen
Tyringe KS Isshow 2020: Rock the Ice den 25-26 april 2020.
Vi vill börja med att tacka alla som kom och hjälpte oss med rekvisitan till isshowen. Ni är guld värda!
Dräkter
Mönster är i princip klara och finns i klubbrummet för att ritas av. Tänk på att vara rädda om bordet och
originalmönstret. Rita endast med blyerts.
Provdräkter, sybeskrivningar och tyg är på gång med start under vecka 5.
Bemanning under showerna
Bemanningsschemat är klart och publicerat på hemsidan. Där finns även information om vad de olika
arbetsuppgifterna innebär.
Har man fått ett pass som inte passar är det upp till er själva att fixa någon som tar ert pass eller byta med någon
annan. Detta är ingenting som vi i showkommittén har möjlighet att hjälpa till med. Gör ni byten så maila
information om hur ni har bytt till isshow@tyringeks.se senast den 13/4, så att vi kan uppdatera schemat.
Biljettsläpp och marknadsföring
Biljetterna släpps fredag den 24/1 på TKS hemsida. Postern för detta årets isshow kommer även då att läggas på
Facebook, hjälp oss att sprida den på Sociala Medier så att vi kan fylla Tyrs hov med publik.
Längre fram kommer vi även behöva er hjälp med att hänga upp posters, dela ut flyers och marknadsföra vår
isshow. Vii återkommer efterhand som det blir aktuellt.
Showavgift
Faktura med show-avgiften kommer att skickas ut under mars och avgifterna för de olika grupperna är:
Grupp 1, 2
1040:Grupp 3, 4, 5
910:Grupp 6
650:Grupp 7
650:SS 5-8
520:SS 0-4
390:Solo
50:Extranummer
Information om extranummer kommer längre fram. Alla extranummer kommer att genomföras på båda showerna
under söndagen.
Hemsidan
All information som rör showen publiceras på TKS hemsida under Isshow.
Viktiga datum att komma ihåg:
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

Bästa hälsningar
Showkommittén
isshow@tyringeks.se

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

