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Til kontaktpersoner og dirigenter for deltakerkor på Korweekend

7-8. november,2015
Ankomst og avreise
Oppmøte på Smestad skole kl 10:00 for alle deltagere og foreldre som
hjelper til i helgen. Skolen ligger ca 7 min å gå fra t-banen og har
adresse Konventveien 27, 0377 Oslo
Etter konsert/utsjekk på søndag er Gruppe 1 klare for henting ca kl
13:30, og Gruppe 2 ca kl 15:00 Detaljert timeplan med deltagerliste og
gruppeinndelinger og kostyme til konserten kommer i uke 44.
Hentekonsert Gruppe 1:
Hentekonsert Gruppe 2:

kl 12:30-13:15
kl 14:00-14.45

Innkvartering
Vi ber om at alle korene tar bilde av klasserommene før dere flytter inn
på lørdag, slik at dere kan rydde alt tilbake på plass når dere flytter ut
igjen på søndag. Det blir orientering om romfordeling ved ankomst
lørdag morgen.
Vi blir mange mennesker samlet på ett sted og det er viktig at alle tar
ansvar og passer på sine egne/korets eiendeler slik at vi slipper at ting
blir borte.
Aktivitetsplan
• Felleskor
• Workshops
• Dans
• Kiosken holder åpen på lørdagskvelden
• Lørdagsdisco med egen DJ
Huskeliste
• Liggeunderlag og sovepose e.l
• Mykt tøy til workshop, innesko eller tøfler
• Kostyme til workshop (info kommer senest i uke 44)
• Småpenger til kiosken
• Vannflaske
Hentekonserter og kafé
Korene framfører sanger fra workshopene og eventuelt opptrer med
sanger fra sitt eget repertoar. (maks 6 min)
Det er pianist, CD-spiller og PA anlegg tilgjengelig. Kor som vil opptre
med eget repertoar må sende repertoaret sitt i forkant til Ung i Kor Oslo.
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Vi stiller med pianisten Lorenzo Nardocci og dere kan ta med noter
direkte til helgen.
Foreldre, søsken, besteforeldre og venner er hjertelig velkommen til
konsert og det blir åpen kafé 45 min før hver konsert starter.
Hentekonserten er gratis for publikum!
Bistand fra foreldre
De voksne som er med fra hvert kor blir satt opp til å hjelpe Ung i Kor
Oslo med arrangementet. Det vil komme en egen orientering om
arbeidsoppgavene når vi møtes på skolen lørdag formiddag.
Mattilpasninger (allergi o.l) og medaljer
Innen mandag 26. oktober må vi ha oversikt over
Korister/voksne/ledsagere som har behov for mattilpasninger, og antall
1,2,3,4 års-medaljer hvert kor skal ha.
Brannvakt
Under arrangementet er Veronica Stokkmo brannansvarlig.

Spørsmål eller tilleggsopplysninger vi bør vite om?
Kontakt arrangementsansvarlig Veronica Stokkmo 22 00 56 79
eller send en mail til oslo@ungikor.com
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