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"Beatles" 11. og 12. april
Torsdag 11. april (uke 15) skal Kulturskolen ha ei forestilling med musikk, dans og teater i Orkdal
kulturhus bestående av musikk fra "The Beatles."
Vi har også planlagt å gjennomføre to skoleforestillinger på fredag 12. april for grunnskoleelever.
Her blir det et litt redusert program ettersom endel 9.trinnselever har arbeidsuke og enkelte
videregåendeelever heller ikke har anledning til å¨delta.
Dette prosjektet blir ikke like omfattende som tidligere vårprosjekter i kulturskolen, da vi får lagt
mesteparten av øvinger enten i undervisningstid eller på torsdager i tidsrommet 17:30-18:30.
Noen timeplanjusteringer kan det bli, der det er innslag med elever fra forskjellige disipliner.
Vi vil ha ei gjennomkjøring av forestillinga torsdag 4. april i gymsalen på Orkanger ungdomsskole,
og det er derfor viktig at elevene som er med også setter av denne kvelden. Gjennomkjøringa
starter kl. 17:30.
Torsdag 11. april har vi planlagt å gjennomføre en generalprøve i Kulturhuset før forestillinga , og
denne starter vi med kl. 16:00 - oppmøte i Kulturhuset seinest kl. 15:45. Selve forestillinga starter
kl. 19:00. Skoleforestillingene fredagen er satt til kl. 10:00 og 12:00. Elevene må da møte i
Kulturhuset seinest kl. 09:30. Er det elever som får problemer med skyss, vil vi være behjelpelige
med det. Elever som skal være med fredagen, må bes fri fra skolen og det må gjøres av foresatte.
Elever som er involverte i innslag som går ut fra programmet på skoleforestillingene blir informerte
om det.
Antrekk på forestillingene: Hvis du ikke har fått annen beskjed av lærer; fargerikt og inspirert av
60- og 70-tallet.
Dette er et prosjekt der vi er avhengige av hverandre, og det er derfor viktig at alle møter til
oppsatt tid. Skulle det komme noe i veien, må det gis beskjed til lærer slik at vi er forberedte på
det.
Ta kontakt med oss på tlf. 72483328 eller e-post post@orkdal-kulturskole.net hvis det er noen
spørsmål mtp. øvinger og forestillingene .
Mvh Orkdal Kulturskole
NB. Informasjon angående øvinger før selve forestillingene blir gitt av lærer som er ansvarlig for
hvert enkelt innslag. Spør læreren din hvis du er i tvil eller lurer på når øvingene skal være!

