Repetitie- en concertschema - Kerstconcert 2017
Pré-generale voor iedereen (behalve voor kleuters en lln uit het Voorbereidend jaar A)
Zondag 17 december, Muziekschool Ars Musica te Wondelgem (Industrieweg 10 -12) van 9u30 tot 12u00
(graag aanwezig om 9u15)
Generale repetitie: voor iedereen die deelneemt aan de concerten
Woensdag 20 december, in de kerk, Doornzeledries te Doornzele (lln worden hier afgezet én opgehaald)
Kleuters, Voorbereidend jaar A
- Aanwezig 14u15, einde 16u00
Andere groepen (Voorbereidend jaar B, AMV-jaren, Zangstudio)
- Aanwezig 14u15 (repetitie BEGINT om 14u30 stipt), einde 17u30
Ars Musica Ensemble én solisten:
- Aanwezig 14u00, de repetitie met koor eindigt om 17u30
- Ensemble repetitie in de kerk van 18u30 - 22u00
Om de repetitie ongestoord te laten verlopen vragen we vriendelijk:
- De kinderen af te geven in de kerk en nadien direct te vertrekken
- Niet in de kerk te blijven tijdens de repetitie
- Als de repetitie klaar is buiten te wachten tot een medewerker de ouders in de kerk laat
Kerstconcerten 23 en 25 december
OPGELET: de leerlingen verzamelen voor aanvang van de concerten op de Vrije Basisschool Braambos,
Doornzeledries 55 te Doornzele. De ouders zetten de kinderen daar af en kunnen ze na het concert ook
daar ophalen. De kinderen dus NIET afzetten/ophalen in de kerk. De leerlingen vertrekken samen, onder
ons begeleiding naar de kerk. Deze regeling geldt voor alle 3 de concerten.
Onze “Kerstfoyer”, die je ook op deze school kan terugvinden, zal een uur op voorhand open zijn. Zo hoeft u
niet buiten in de kou te wachten tot de deuren van de kerk opengaan en kan u bij een natje en een droogje al
wat in de sfeer kan komen. De kerkdeuren gaan 30 minuten voor aanvang van het concert. open. Het is 250
meter stappen van aan de foyer tot aan de kerk.
- Kledij leerlingen: trekken thuis een blauwe jeansbroek aan (de lln trekken ter plaatse een T-shirt van
de school aan, die ze na het concert ook terug afgeven)
- 23 december
- Namiddagconcert: leerlingen aanwezig ten laatste om 14u00 (aanvang concert 15u)
- Avondconcert: leerlingen aanwezig ten laatste om 18u00 (aanvang concert 19u)
- Ars Musica Ensemble en solisten aanwezig om 13u00. Breng zeker een lunchpakket mee!
- Leerlingen die aan beide concerten deelnemen kunnen ter plaatse blijven. Breng dan
zeker wel een lunchpakket mee!
- De leerlingen die enkel aan het namiddagconcert deelnemen kunnen afgehaald worden op
de VBS Braambos omstreeks 17u30-17u45. Na het avondconcert is dit rond 21u30-21u45.
- 25 december
- Leerlingen aanwezig ten laatste om 18u00 (aanvang concert 19u)
- Ars Musica Ensemble en solisten aanwezig om 17u30
- Na het concert kunnen lln op de VBS Braambos afgehaald worden omstreeks 21u30-21u45.

