
Peter Pan - Performance 2019 
	  

Characters	  
	  

Peter	  Pan	  –	  Hilary	  Wailonis	  
Wendy	  –	  Tatiana	  Heintz	  

Tinkerbell	  –	  Savannah	  Rolfe	  
Tiger	  Lily	  –	  Lila	  Derryberry	  

Pixie	  Fairy	  –	  Avery	  Marchand	  
Shadow	  –Alaena	  Hunt	  
John	  –	  Amelia	  Tarno	  

Michael	  -‐	  Wanda	  Sullivan	  
Smee	  –	  Julia	  Robinson	  
Mother	  –	  Avery	  Mother	  

Crocodile	  –	  Grace	  Dolan	  &	  Katy	  Riley	  
Captain	  Hook/Father	  –	  TBA	  

	  
	  

	  
In	  Order	  of	  Class	  Age,	  listed	  by	  –	  Part	  -‐	  Class	  –	  Day	  –	  Class	  Time	  	  

	  
Pixie	  Dust	  –	  Dance	  +	  Movement	  –	  Friday	  1:45	  |	  Saturday	  8:30	  |	  Friday	  3:50	  MRDA	  	  

Water	  Lilies	  –	  Pre	  Ballet	  –	  Thursday	  5:15	  |	  Friday	  3:10	  |	  Pre	  Ballet/Ballet	  1	  2:50	  MRDA	  	  
Mermaids	  	  –	  Ballet	  1	  –	  Wednesday	  4:15	  |	  Thursday	  3:15	  |	  Ballet	  2	  –	  Thursday	  4:15	  

Tropical	  Fish	  –	  Ballet	  3	  –	  Monday	  5:15	  |	  Wednesday	  3:145	  |	  Ballet	  2/3	  –	  Friday	  MRDA	  4:50	  
Indians	  –	  Ballet	  4/5	  –	  Monday	  3:15	  |	  Wednesday	  3:15	  

Stars	  –	  Ballet	  4/5	  –	  Thursday	  4:15	  
Tropical	  Flowers	  –	  Ballet	  4	  MRDA	  –	  Thursday	  6:00	  |	  Teen	  Ballet	  MRDA	  –	  Thursday	  7:00	  

Lost	  Boys	  –	  Ballet	  6	  –	  Thursday	  6:15	  |	  Saturday	  12:15	  
Coral	  –	  Ballet	  6	  –	  Friday	  4:00	  	  

Mermaids	  –	  Pre	  Pro	  B	  –	  Saturday	  3:30	  
Pirates	  –	  Pre	  Pro	  B	  –	  Tuesday	  6:15	  
Indians	  –	  Pre	  Pro	  A	  –	  Tuesday	  6:15	  

Pirates	  &	  Wenches	  –	  Pre	  Pro	  A/B	  	  -‐	  Friday	  6:15	  
Indians	  –	  Pre	  Pro	  A	  –	  Monday	  6:20	  

Shadow	  &	  Characters	  –	  Pre	  Pro	  A	  –	  Saturday	  9:30	  
Deck	  Maids	  –	  Pointe	  1	  –	  Saturday	  1:40	  
Fairy	  Dust	  –	  Pointe	  2/3	  –	  Saturday	  2:30	  

Indians/Tiger	  Lily	  –	  Pointe	  4	  –	  Saturday	  11:10	  
	  


