Hej alla luciasångare och luciasångarföräldrar!
Nu drar det ihop sig för lucia på Lemshaga. Vi har ganska få rep i år så det är jätteviktigt att du
är med de gånger vi ses. Se även till att öva på de inspelningar som finns i körens Classroom!
Datum för gemensamma rep (Lilla kören och mellankören):
30 november 12.00-12.50
7 december 12.00-12.50
Körernas egna körtider är förstås extra viktiga fram tills det är dags!
På luciadagen den 13 dec:
På luciadagen, måndag den 13 december, träffas Mellankören i musikladan kl 7.00. Vi
behöver hinna sjunga igång oss lite och byta om det sista. Förbered gärna din klädsel men
minns att vi behöver vara inne och sjunga en stund så att du inte är för varm då, då kommer du
frysa när du går ut.
Luciafirandet är kl 8.00-8.25.
Lilla kören träffas i Villan kl 7.45, färdigombytt!
Se till att du har sjungit igång dig på morgonen innan! Föräldrar, det blir ert jobb att påminna på
morgonen att morgonrosslet måste bort denna dag, sjung igång rösten! :)
Detta behöver du fixa till dig tillsammans med en förälder:
Tärnor/Lucia:
Lucialinne i så pass stor storlek så att får plats med ordentligt med varmt under, alltså lite
•
större än du brukar ha. (Finns billiga på Coop, Lindex, Kappahl, Rusta osv.)
Glitter till håret (silver).
•
Rött band till midjan, ca 5 ca brett.
•
Vit eller grå enfärgad halsduk (alla).
•
Vita eller grå enfärgade vantar (alla).
•
Stjärngossar:
Lucialinne i så pass stor storlek så att får plats med ordentligt med varmt under, alltså lite
•
större än du brukar ha.
Vit eller grå enfärgad halsduk (alla).
•
Vita eller grå enfärgade vantar (alla).
•
Strut, köp på Coop/Ica eller gör en egen snygg
•
Detta ska ALLA ha på dig för att inte frysa:
Minst två lager underställ, helst i ull.
•
extra tröja, fleese eller liknande (tänk på att det lager som är närmast under linnet skiner
•
igenom så att du inte väljer t.ex. skarpt rosa fleesetröja)
Ullstrumpor/raggsockor
•
Varma vinterkängor, ingen kommer se vad du har på fötterna.
•
Efter tåget går vi tillbaka till musikladan/Villan
och byter om i lugn och ro, sedan tillbaka till lektionen.
Texterna till årets låtar finns i körernas Classroom!
Där finns även de låtar jag vill att du att övar extra på!
Vi ses! /Jonas

