Semesterplan for Halden barnekors ungdomsgruppe
Høsten 2015
Barnekorets ungdomsgruppe øver hver onsdag i Immanuels kirke kl. 18.00-18.45
og er for barn/ungdommer fra 5. klasse og oppover.
Dato

Tid

Sted

Arrangement

Ons 26. aug

17.00

Immanuels kirke

Semesterstart

Rolvsøy kirke

Dirigentkurs

Se vedlagt brosjyre. Meld
dere på hvis dere har lyst!

Fre 9. okt søn 11. okt

Merknad

Ons 14. okt

17.0018.30

Menighetssalen,
Os allé 13, 3.etg

Koseøvelse med lek
og pølser

Merk tid og sted!

Søn 25. okt

11.00

Immanuels kirke

Gudstjeneste

Vi møter opp kl. 10.00
i sort/hvitt antrekk

Ons 11. nov

17.0019.00

Immanuels kirke
og Flamenco

Øvelse med barnekoret
+ ut og spise etterpå

Barna kan hentes på
Flamenco

Søn 15. nov

11.00

Immanuels kirke

Gudstjeneste

Vi møter opp kl. 10.00
i kor-t-skjorter

Ons 25. nov

17.3018.30

Immanuels kirke

Pizzaøvelse

Merk tiden!

Tirs 8. des

17.3019.00

Immanuels kirke

Ekstraøvelse til Julesang

Merk dagen og tiden!
(Siste øvelse før jul)

Søn 13. des

18.00

Immanuels kirke

Julesang (konsert)
med Lucia-tog

Vi møter opp kl. 16.30
i kor-t-skjorter

Julaften

14.00

Immanuels kirke

Julaftengudstjeneste

Vi møter opp kl. 13.15
i finstasen!

Merk disse datoene, og gi beskjed dersom barnet ditt ikke
kan komme på et arrangement eller en øvelse!
Vi øver ikke i høstferien (30. september).
Siste øvelse før jul er tirsdag 8. desember,
etter ferien starter vi opp onsdag 6. januar.

Spørsmål kan rettes til dirigent Marie Håkensen: 46 78 16 96,
marie.hakensen@kirkenshus.halden.no
eller medhjelper Niva Ihle: 93 67 60 69.

Kjære foreldre/foresatte til barn
i Halden barnekors ungdomgruppe.
Semesterplanen for høsten er klar – sett av datoene.
Vi har kjøpt inn t-skjorter til barnekoret. Disse får barna.
Det er foreldrenes ansvar å vaske den, samt følge med på når
vi skal bruke den ved opptredener (vi bruker den stort sett hver gang vi synger offentlig).
Hvis/når barnet vokser ut av størrelsen, får dere byttet den inn i en større størrelse.
Hvis noen har endret e-post-adresse, adresse eller telefonnummer;
send en mail til meg med de nye opplysningene.
Så litt praktisk info – om enn det er gammelt nytt:
-

Barna må skaffe seg en smal ringperm, da det vil bli utdelt noter på øvelsene.
Vi kommer ikke til å bruke denne permen ved opptredener, så den bør ikke ha
et spesielt utseende.

-

Når vi opptrer, skal koret se enhetlig ut. Derfor skal barna ha på seg kor- t-skjorter,
svart underdel og pene sko til. Er det for kaldt til å gå i t-skjorte, tar vi på en hvit,
langermet genser under. Det kan foreldrene vurdere selv.

-

Kontingenten er kr 400,- pr år. Den kreves inn i oktober. Hvis barnet starter i koret etter jul,
sendes betalingsinformasjon (halv pris, kr 200,-) ut i februar.
Søskenrabatt: Kr 100,- pr søsken.

Nytt i år er at Sindre Seim Gulbrandsen har sagt ja til å spille fast til koret.
Det er vi veldig glade for!
Vedlagt ligger en brosjyre om dirigentkurs i Rolvsøy kirke 9.-11. oktober. Dette er en leir hvor barna
synger og lærer å dirigere. Dette er kjempespennende og morsomt! Så blir de kjent med andre
korsangere i samme alder fra andre steder. Ingen av oss voksne skal være med, med det vil være
ledere der som tar seg godt av barna. Koret dekker kursavgiften. Snakk med hverandre og meld dere
veldig gjerne på, vi tror barna vil ha det kjempegøy der!
Skulle det være noe, er det bare å ta kontakt. Vi åpner dørene et kvarter før hver øvelse
og er å treffe da – eller i etterkant av øvelsene.
Så vil vi få benytte anledningen til å ønske dere hjertelig velkommen til et nytt år i Halden barnekor!
Ta gjerne med nye medlemmer

Sangglad hilsen fra
Niva og Marie.

