Höstterminen 2017 i Fältets körer:

Hej alla föräldrar!

till Fjuna, Flingorna, Fröna och Framtiden!
Nu har körerna kommit igång och ditt barn har varit med.
Jag vill hälsa alla gamla och nya barn hjärtligt välkomna!
Fältets körer drivs som förening i samarbete med ABF. Det är gratis att prova på men
efter tredje tillfället betalar man in sin avgift.

Bankgiro 551-4567. Terminsavgiften är 350:-.
Syskonrabatt tillämpas så att syskon betalar 275:- var.

När ni betalar:
Glöm inte fylla i barnets namn och klass, eller om barnet går på någon annan skola än
Enskedefältet/Lindeskolan!
För alla 1:or och barn som är nya i kören behöver jag också personnummer inkl. de sista
4 siffrorna! Detta kräver ABF för att de ska bli godkända närvarolistor.
Skicka sedan in en anmälan till ankie@fffff.se så kommer ni med på maillista för all
vidare information. (Glöm inte skriva barnets namn där också! Om någon uppgift inte
fick plats vid betalningen så skriv den i mailet till Ankie.)
Körrepetitionerna är på fredagar i Lindeskolans musiksal och enligt följande tider:
14.20 –15.00 Fjuna (1:or)
15.00 –15.45 Flingorna (2:or)
15.50 –16.35 Fröna (3:or)
16.45 –17.30 Framtiden (mellanstadiet)
17.45 –19.00 Föräldrarna.
Fritispersonalen är väldigt hjälpsamma och ser till att de barn som vill vara med i kören
kommer dit. Kören är öppen för alla barn som är intresserade.

Terminen avslutas med en Luciakonsert den 15 dec, troligtvis i Kärrtorps gymnasium
men vi återkommer i höst om alla detaljer angående konserten.

Vill också passa på att göra reklam för Föräldrakören!
Vi har inga krav på tidigare körerfarenheter och vi har förståelse för att det kan vara svårt
att vara med varje fredag när man har små barn. Avgiften för Föräldrakören är 650:per termin. Även här kan man prova på tre gånger utan att betala.

Glöm inte att det finns en hemsida, om du undrar över något: www.fffff.se

Där kommer vi lägga ut information och texter inför konserten, lappar försvinner så lätt…

Än en gång varmt välkomna till Fältets körer!
Anna Gustafsson (körledare)
anna@fffff.se

