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  Hommersåk skolekor, syng ut!

Fridag 09.nov
kl. 17.00 Oppmøte Grendehuset
kl. 17.10
kl. 18.00 pause med saft og boller, sett opp bilde og film
kl. 18.15
kl. 18.40 øver videre med enkelte sanger
kl. 19.00 Takk for i dag, hjem!

Lørdag 10.nov
kl. 10.00 Oppmøte Grendehuset
kl. 10.10
kl. 11.00 pause med saft og kjeks
kl. 11.15 øver videre med enkelte sanger
kl. 12.00 pizza
kl. 12.45 koristene klær seg i kostymer klar for scene 1 og videre
kl. 13.00 1.general prøve med fotografering 
kl. 14.00 pause med saft og frukt
kl. 14.15
kl. 15.00 pause
kl. 15.15
kl. 16.00 Takk for i dag, hjem!
  
Søndag 11.nov
kl. 12.00 Oppmøte Grendehuset (greit om koristene har spist godt hjemme før de kom i dag)
kl. 12.10 Oppvarming
kl. 12.15 koristene klær seg i kostymer
kl. 12.20 gruppe bilde (hvis ikke lørdag)
kl. 12.40
kl. 13.00 pause med vann mat pakke hjemme i fra. OBS! KORISTENE MÅ HA MED MAT PAKKE I DAG.
kl. 13.20
kl. 14.15 pause fram til framføring
kl. 14.30 Grendehuset åpen til publikum
kl. 14.45 koristene samles på starte plasser
kl. 15.00 PREMIER - 'Det stor bankranet'    (filming)
  kake, kaffe og kos!

Mandag 12.nov
kl. 08.30 Oppmøte Grendehuset og koristene klær seg i kostymer
kl. 08.45 Oppvarming og øving med enkelte sanger\ scener
kl. 09.00 pause med vann
kl. 09.30
kl. 10.30 pause med mat pakke hjemme i fra 
kl. 11.30
kl. 12.30 samle koristene for felles info
kl. 12.45 koristene klær seg i vanlige klær og er ferdig
kl. 13.00 koristene for 'kjekker seg ut' på vakt sin list. 

Plan var for alle koristene å går hjemme selv da vi var ferdig.  
Forelderen til de som går på SFO har lagt avtale med Ruth på forhånd
Ta kontakt om dere vil at vi ta spesiale hensyn til en i forbindelsen med å går hjem. 

Oppvarming, mic øvelser

gjennom kjøre 'Det stor bankranet' med kulisser, film. Bilde, kostymene og mic scene 1 og 2

Oppvarming, gjennom kjøre 'Det stor bankranet' med kulisser, kostymene og mic scene 3

fotografering, gruppe bilde og evt. øver videre med 'sakene' fra gjennom kjøring

øver videre med enkelte sanger og løser evt. andre problemer

evt. øving med enkelte sanger

general prøve (evt. med filming og fotograf hvis ikke lørdag)

Det stor bankranet'  framføring til Kyrkjevollen skole

Det stor bankranet'  framføring til Hommersåk og Maudland skole
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