Lucia- och julkonsertsinformation 2016
¯ Onsdag 14/12

Repetition i Filadelfiakyrkan (Rörstrandsgatan i Stockholm)
Årskurs
åk 4
åk 5 & 6
åk 7 & 8
åk 9

Repetitionstid
12.00-13.00
8.45-11.00
8.30-11.30
8.30-11.30
13.00-14.30

♪

Åk 4 har skoldag som vanligt på fm, äter lunch i skolan och åker tillsammans med lärare in till
Filadelfiakyrkan för repetition och därefter tillbaka till skolan där skoldagen slutar

♪

Åk 5-8 samlas vid Häggviks station på en tid eleverna gör upp tillsammans med sina mentorer,
alla åker gemensamt och tillsammans med lärare in till Karlberg. Efter repetitionen åker alla
elever i åk 5-8 tillsammans och med lärare tillbaka till skolan för lunch och lektioner på
eftermiddagen.

♪

Åk 9 börjar dagen i Filadelfiakyrkan kl 8.30, alla elever tar sig dit och hem på egen hand. Lunch
intages på valfritt ställe i stan på egen hand, därefter fortsätter repetitionen. De elever som
vill åka tillsammans med lärare från skolans samlas vid Häggviks station kl 8.00

¯ Torsdag 15/12

Generalrepetition och konsert i Filadelfiakyrkan

Alla klasser har lektioner på fm. Åk 4-6 slutar ca kl 12.00 och 7-9 slutar efter sin lunch, efter det
åker alla hem. Repetitionen i Filadelfiakyrkan börjar olika tider för olika klasser. När ni kommer till
konsertlokalen på konsertdagen gå då först en trappa ner och häng av er ytterkläder, lämna väskor etc.
Gå därefter upp till Kyrksalen. Åk 4 går direkt till Slottsvåningen en trappa upp.
OBS! Eleverna tar sig till och från repetition och konsert på egen hand.
Ta inte med värdesaker som inte är nödvändiga. Om ni vill att föräldrar ska ta hand om busskort,
nycklar etc. ta med ett kuvert/påse med namn och klass på så att det blir lätt att få tillbaka sina
saker.
Repetitionstider:
15.15
SATB åk 9
16.00-17.45
åk 5-9 uppsjungning,
luciadel & juldel
16.45-18.15
åk 4 samlas i Slottsvåningen för
uppsjungning och repetition
18.55
Uppställning till luciadel
19.00
Konsert

I pausen mellan repetition och konsert äts
medhavd matsäck i de rum vi har till
förfogande. Tänk på att ta med ordentligt
att dricka.
Var vänlig ta ej med nötter!
Godis, chips och andra godsaker får alla äta
hemma!

Undvik hårspray, stark parfym mm då vi har allergiker –
tack!
Klädsel:

¯ åk 4 Juldelen
Rött upptill, svart (mörkt) nertill eller helröd klänning, snygga inneskor eller mörka strumpor.
Liten tomteluva.

¯

åk 5-8 Luciadelen:
Tärnor - vitt lucialinne, enkelt glitter runt midja och hår, vita strumpor, elektriskt ljus med vit
ljusmanschett.
Stjärngossar - vitt stjärngosselinne, vita strumpor, elektriskt ljus med vit ljusmanschett.

¯

åk 9 Luciadelen:
Tärnor – vitt lucialinne, rött band runt midjan, lingonkrans runt håret, vita strumpor, levande ljus med
vit ljusmanchett.
Stjärngossar - vitt stjärngosselinne, vita strumpor, levande ljus med vit ljusmanschett.

¯

åk 5-9 Juldelen:
Rött upptill, svart (mörkt) nertill eller helröd klänning, snygga inneskor eller mörka strumpor.
(OBS flickor – inga höga klackar på skorna!) Tänk på att det är en julkonsert i kyrkan så inga bara
magar, bara axlar eller för korta kjolar.

¯

åk 9 pojkar Juldelen:
Mörka byxor, mörk kavaj eller mörk kostym, vit skjorta, röda flugor som skolan har (låneflugor), mörka
skor alt mörka strumpor..

¯Fredag 16/12

Alla klasser är komplediga!

Biljetter
Biljetter säljs via Ticetmaster från och med måndag 28/11, det är numrerade platser. Biljettpris för
parkett och 1:a läktaren är 100:- kr för barn tom 15 år, vuxna 130:- kr. För platser med skymd sikt på
1:a läktaren samt på hela andra läktaren är priset 100:-. Serviceavgift tillkommer på alla biljetter.
OBS! Köpt biljett återlöses ej.
Har ni frågor ta gärna kontakt med resp musiklärare, det lättaste sättet att nå oss är via email.
Varmt välkomna till konserten!
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