Hej alla föräldrar till Fältets barnkörer!
Nu bö rjar vi nä rma oss slutet på terminen och å rets vå rkonsert!
Vi kommer som vanligt vara i Kärrtorps gymnasium och tid och datum fö r
konserten ä r fredagen den 25 maj kl. 19.00.
Jag har hö rt att skolan har studiedag fredag den 27/4. Jag rä knar med att ha kö r
ä ndå men å terkommer om det inte fungerar fö r skolan. Hur må nga barn
kommer vara på Fritids och ö nska att få sjunga kö r? Hör av er till mig senast
onsdag 25/4 så vet jag! Jag skulle kunna slå ihop de barn som vill sjunga
till en passande tid om det bara är några få som kommer.
Annars ä r det bara fö ljande två fredagar som andra tider ä n vanligt gä ller:
Fre 18 maj GENREP i Lindeskolans matsal 17.00--18.00 för alla körer.
Vanliga kö rtiden uteblir. Brukar ni hä mta barnen tidigare vill fritidspersonalen
att ni gö r det ä ven denna dag, och å terkommer till skolan lagom till genrepet.
Fö rä ldrakö ren ö var lite extra efter 18.00.
Fredagen den 25 maj KONSERT i aulan på Kärrtorps gymnasium.

♫ 17.00 GENOMDRAG: alla körsångare på plats i aulan prick 17.00!
Viktigt att alla kommer i tid fö r att få veta sin plats på scenen.

► 18.30-19.00 Publikinslä pp och paus fö r kö rerna, med fika för alla barnen.
Kö ren bjuder på ika, men vi behöver hjälp av er föräldrar med
fikautdelning och annan hjälp som barnen kan tänkas behöva i pausen.
Gä rna fö rä ldrar till 1-orna som kanske har stö rst behov av hjä lp. Maila mig, ni
som kan hjä lpa till.

► 19.00 Konserten börjar!
Konserten berä knas ta ungefä r en timme.
– Fö r att klara de omkostnader som konserten medfö r tar vi ett inträ de på 80:(gratis fö r barn under 15 å r). Ha gä rna med jä mna pengar så gå r inslä ppet
smidigare.

► Klädsel för körbarnen:
Enfä rgat grö nt och blå tt – vitt eller blommigt funkar också .
Texthä fte fö r barnen har delats ut, och inns också på hemsidan www.fffff.se.
Fö r frå gor maila mig: anna@fffff.se.

Vi ses! Mvh Anna Gustafsson

