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“Beatles” 11. og 12. april
Det er nå omtrent én måned til premieren på kulturskoleforestiilinga “Beatles” i Orkdal kulturhus,
og vi begynner nå å kjenne på at det nærmer seg – spennende!
Selv om det er noen brikker som ikke er falt på plass ennå, er vi godt i gang med øvelser på de
forskjellige innslagene og ser at dette blir ei innholdsrik og god forestilling. Her følger noen
praktiske opplysninger og påminnelser om tida fram til forestillingene og selve forestillingsdatoene.
ØVINGER I MARS

Læreren din eller ansvarlig lærer for det elevene skal delta på gir dere beskjed om når øvingene
blir framover. Øvinger kan foregå i undervisningstid eller i samspilltid på torsdager (tidsrommet
17:30-18:30). Er det spørsmål ang. øvinger, spør du læreren din eller oss på kulturskolekontoret.
GJENNOMKJØRING TORSDAG 4. APRIL

Torsdag 4. april vil vi ha ei gjennomkjøring av innholdet i forestillinga. Gjennomkjøringa vil foregå i
gymsalen på Orkanger ungdomsskole i tidsrommet 17:30-19:30. Vi ønsker at elevene møter litt før
kl. 17:30, sånn at vi kan komme i gang til oppsatt tidspunkt. Noe undervisning vil gå ut denne
dagen, og blir det endringer for din del vil du få beskjed om det.
GENERALPRØVE OG PREMIERE TORSDAG 11. APRIL I ORKDAL KULTURHUS

Torsdag 11. april blir den store dagen, og før premieren som starter kl. 19 vil vi gjennomføre en
generalprøve som starter kl. 16:30 (forskjøvet med ei halvtime fra tidligere info) - alle må møte på
denne. Det er viktig at elevene får prøve og gjennomføre innslaget de er med på med lyd og lys på
scenen og slik at forestillinga får gode overganger. Oppmøte er satt til seinest kl. 16:15. Er det
ønsker fra lærer om oppmøte før dette tidspunktet, vil du få beskjed om det. Blir det problemer
med skyss, tar du kontakt med oss på kulturskolekontoret sånn at vi får løst det. Møt i antrekket
du skal ha på under forestillinga. Om ikke læreren din har sagt noe spesielt ang. dette, så sier vi
det samme som i forrige brev; fargerikt og gjerne inspirert av 60-70-tallet. Det kan være lurt å ta
med en matbit og drikke til pausen mellom generalprøven og forestillinga. Publikum på
generalprøven er forbeholdt kulturskoleelever som ikke er deltakende og deres foresatte.
Kl. 19 starter premieren og vi får endelig vist fram for publikum det vi har øvd på de siste
månedene! Forestillinga er denne gangen gratis og varer i ca. én time - uten pause.
SKOLEFORESTILLINGER FREDAG 12. APRIL

Fredag 12. april vil vi ha to skoleforestillinger der vi har sendt innbydelse til mellomtrinnet på
grunnskolene i Orkdal; den første forestillinga starter kl. 10 og den andre kl. 12. Her vil noen av
innslagene gå ut, og det gjelder i hovedsak nummer der elever fra 9. trinn på Orkanger
ungdomsskole og/eller videregående skole er involverte (se side 2). Er du i tvil om dette gjelder
innslag du er med på, spør du læreren din.
• Fritak fra skole: Alle grunnskolene er blitt informerte av kulturskolen om hvilke elever som er
involverte i forestillinga, men foresatte må be elevene fri fra skolen denne dagen. Har du noen
spørsmål ifm. dette, ta kontakt med oss på kulturskolekontoret.
• Oppmøtetid: Alle elever møter opp seinest kl. 9:30 i kulturhuset.
• Hjelp med skyss: Trenger du hjelp til å komme deg til kulturhuset (og tilbake etter andre
forestilling), må du ta kontakt med oss på kulturskolekontoret slik at vi får organisert skyss.

• Mat i pausen: Kulturskolen ordner med servering av "pausemat" mellom forestillingene. Ta evt.
med egen drikke/drikkeflaske.

Vi tror da at vi har fått med oss det mest essensielle, men skulle det være noe dere lurer på må
dere ikke nøle med å ta kontakt og spørre.
Vi lærerne gleder oss til premieren og det virker også som elevene ser fram til den!
Det betyr at dette bør bli bra og at vi får ei kulturskoleforestilling som både kulturskoleelever,
foresatte og lærere vil sitte igjen med et godt minne om - i mange år!
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PRØVER OG FORESTILLINGER "BEATLES"
Torsdag 4. april

Torsdag 11. april

Fredag 12. april

ORKANGER UNGD.SKOLE

ORKDAL KULTURHUS

ORKDAL KULTURHUS
Oppmøte 09:30
Skoleforestilling kl. 10
(Gjølme, Grøtte 6. trinn, Årlivoll,
Evjen)
Matpause/servering
Skoleforestilling kl. 12
(Grøtte 5. og 7. trinn, Orkanger
barneskole)

Oppmøte 16:15
Generalprøve 16:30
åpen for elever m/foresatte
Kl. 17:30-19:30; gjennomkjøring
av hele forestillinga i gymsalen.

Premiere 19:00

INNSLAG (TILF. REKKEFØLGE)
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Blackbird

Rolf

x

Yellow submarine

Tore/Mari

x

x

Can't buy me love

Yaquelin

x

x

Come together

Jan Erik

x

x

Drive my car

Jeanette

x

x

Eight days a week

Christer

x

x

Eleanor Rigby

Tale

x

Helter skelter

Jan Erik

x

x

I saw her standing there

Christer

x

x

Lady madonna

Tale

x

x

Michelle

Barbara/Astrid

x

x

Day tripper

Viktor

x

When I'm 64

Helge

x

Yesterday

Christer

x

You never give me your money

Jeanette

x

x

