
TIL FORELDRE/FORESETTE I HOMMERSAK SKOLEKOR

Informasjon vedrørende oppsetning av musikalen «Avisguttane»

Hommersåk skolekor skal 17. og 18.april sette opp musikalen Avisguttane. Det blir øving fredag 
15.april og lørdag 16.april, samt søndag,  så vi ber dere om å sette av hele helgen.

Tekstene til musikalen er oversatt av Ann Hocking, og orginaltittelen'Newsies" har fått tittelen, på vår 
dialekt : "Avisguttane»

Alle sangtekstene, lydfil, rolleliste, manus og roller ligger på hjemmesiden til koret. Vi prøver å gjøre 
unna det meste av øvingene på de vanlige korøvelsene, men de med store roller må nok belage seg 
på litt øving hjemme også. 

Øvelsene framover kommer til å bli krevende fordi både sang, dialog og koreografi skal øves inn. Det 
er viktig at koristene stiller på øvelsene og at de er opplagte og konsentrerte.

Vi ber dere om å prøve å få tak i gutteklær som kan ligne på de som ble brukt på slutten av 1800- 
tallet, ettersom handlingen er lagt til denne tidsepoken. Noen eksempler: nikkers+ knesokker, mørk 
vest, rutet/stripete ensfarget skjorte  og sixpence(skyggelue).  Se også vedlagte skriv.

Kanskje er det noe på loftet til besteforeldre eller andre kjente? Fretex eller andre bruktbutikker er 
også et godt alternativ. De fleste rollene er avisgutter. Koristene kan se på rollelisten og manus på 
hjemmesiden og vi håper dere vil hjelpe barna deres med å øve hjemme dersom dette blir 
nødvendig.

Aspirantkoret skal ikke synge så mye som hovedkoret, men det er fint om dere der hjemme vil lese 
gjennom manus med dem slik at de forstår handlingen. La dem lytte mye lydfilen på nettsiden slik at 
de får inn melodiene. Da vil også tekstene komme lettere på plass. Alle vet selv hvilke 
sanger/refreng/vers de skal synge ettersom dette står på sangheftet og de har hatt det på øvelsene.

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på, enten til

Dirigent Ruth Trepekuniene: ruth@trep.no

eller

Styreleder Maren Øglænd : maren@3dheli.no

Hilsen Styret i Hommersåk skolekor
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