Kedves Szülők!

Elérkezett a várva-várt zeneakadémiai hangversenyünk ideje!
A főpróba a koncert délelőttjén, február 27-én, szerdán 9 órakor kezdődik a Zeneakadémia
Nagytermében, és előreláthatóan 3/4 1-ig fog tartani.

A reggeli ima után évfolyamonként indulnak a gyerekek az iskolából. Furulyáját (sok furulyáját), egyéb
hangszerét senki ne felejtse otthon! Az utazáshoz bérlet, vagy 2 db vonaljegy szükséges.
Mindenki reggelizzen meg otthon nyugodtan, bőségesen, és hozzon magával uzsonnát, almát és innivalót.
(A morzsálódó kekszeket, szomjúságot keltő ropogtatnivalókat kerüljük!)
A próba nagyjából a műsor sorrendjét fogja követni. 3/4 11- kor lesz egy bő félórás szünet, akkor
fogyaszthatják el az otthonról hozott uzsonnát.
Zeneakadémiától a próba után csak azok a gyerekek mehetnek egyedül haza, akiknek írásos szülői
engedélyük van.
Ebéd a visszaérkezés sorrendjében történik majd az iskolában. Jó lenne, ha mindenki tudna délután
valamennyit pihenni, hogy este éberek, ügyesek és mosolygósak legyenek!

Délután ½ 5 órától kaptunk lehetőséget a színpadi beállás-próbára, mely ¼ 6 óráig tart. Az otthonról jövő
gyerekek a Zeneakadémia Liszt Ferenc tér felőli oldalán keressék majd az ügyeletes tanárt, ½ 5 előtt 5
perccel.

Az iskolából 4 órakor indulnak a szereplő gyerekek. A Zeneakadémia épületébe egyszerre

megyünk be. A csak furulyázó fiúk a koncerten, az oldalerkélyen fognak ülni, szerepléshez lesétálnak, majd
visszamennek a helyükre.
A beállás után kis pihenésre lesz lehetőség. Kérem, hogy ekkor is legyen náluk harapnivaló. A gyerekek
½ 5 órától a koncert végéig (szünetben is) tanári felügyelet alatt lesznek, kérjük, hogy ez idő alatt ne
látogassátok őket az öltözőkben!
A hangverseny után a gyerekek szüleikkel mennek haza.

Megjelenés: lányoknak pruszlik, fehér hosszú ujjú blúz, vagy pruszlikblúz, fehér harisnya, sötét
ünneplőcipő, fiúknak sötét ünneplőnadrág, fehér hosszú ujjú ing, sötét ünneplőcipő, sötét, nem mintás
zokni. Az iskolai mellényt helyben kapják meg. Nagyon fontosnak tartom, hogy az öltözetet mindenki
pontosan tartsa be, rövid ujjúban, pólóban, garbóban nem lehet színpadra állni! Reggel még ne
ünneplőben érkezzenek a gyerekek!
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