
Avvikling 1. og 2. akt bak scenen  
(Se garderobeoppsett på hvor de skal være) 

 
Elever i 1. akt møter i blåboks/greenroom/ garderober og hentes i kinosal 3 
Elever i 2. akt møter i kinosal 3 og hentes i Blåboks/greenroom/garderober 
Elever som er med i både 1. og 2. akt blir i garderobene/blåboks eller der hvor siste sted 
partiet ditt er.  

 
Garderobene/greenroom: 
           1. akt møter i garderobene (se oppsett på hvor de skal være) 

 Dansevaktene samler alle elevene etter at de har danset, og dansevaktene 
følger de til Bølgen 3.  Ann-Hege tar i mot i kinosal 3.   HUSK! Ta med alle 
eiendeler. 

 Alle rydder sitt søppel før de går. 
 Etter applausen skifter elevene og går tilbake til garderobene med 

kostymene og legger de pent på plass.  

 
Blåboks 
 

 1. akt møter i Blåboks. 
 Sko og yttertøy skal oppbevares utenfor Blåboks under forestillingen. 
 Dansevaktene samler alle elevene etter at de har danset, og dansevaktene 

følger de til Bølgen 3. Ann-Hege tar imot i kinosal 3. Ta kun med sko og 
andre eiendeler, yttertøy skal bli hengende igjen.  

 Alle rydder sitt søppel før de går. 
 Elever som danser i både 1. og 2. akt, skal bli igjen i Blåboks. 
 Etter applausen skifter elevene og går tilbake til Blåboks med kostymene 

og legger de pent på plass. 
 Det er direkteoverføring av forestillingen på kinolerret. 

 
Kinosal  3 
 

 2. akt møter i kinosal 3 eller i foaje. (se eget skriv) 
 Personlige eiendeler oppbevares der du sitter. 
 Når et parti fra 1. akt har danset klart og kommer til kinosal 3, skal et parti 

fra 2. akt stå klar for å gå til Blåboks sammen med sine dansevakter. 
 Alle eiendeler tas med til Blåboks. Sko og yttertøy oppbevares på utsiden 

av Blåboks. 
 Alle rydder sitt søppel før de går. 
 Det er direkteoverføring av forestillingen på kinolerret. 
 Etter applausen skifter elevene og går tilbake til Blåboks med kostymene 

og legger de pent på plass. 
 


