Hej!
Lucia konserten äger rum måndagen den 8 dec. kl 18.30 i Johanneskyrkan
Biljetter kommer att säljas på Djupadalsskolan (foajén) onsdagen 23/11 kl 19-20.
Finns biljetter kvar kommer försäljning även att ske 24/11 KL 19-20.
OBS! Max 8 biljetter/person.
Biljetterna är onumrerade men säljs ”radvis” Först till kvarn!
Det går även att köpa biljetter vid kyrkporten på konsertdagen om det finns några
över.
Biljettpriset är 100 kr för vuxna, 50 kr för barn 0-16 år. Barn under 7 år kan gratis sitta
i vuxens knä, eller köpa barnbiljett.
Betala gärna med Swish! eller jämna pengar.
Lucia konserten kommer att filmas. Kostnaden för DVD är 100kr och säljs på samma
gång som biljetterna.

Föräldrahjälp!
När vi repeterar den 6 dec behöver vi 1 förälder / klass.
Vi repeterar 13-16 i Johanneskyrkan, och det går bra att komma direkt till kyrkan.

Torsdagen den 8/11, 13-15.30, behövs 2 föräldrar/klass, helst 1 flick och 1
pojkförälder, (ha 1 reserv om ifall att)
OBS VIKTIGT!!
Samma föräldrahjälp på eftermiddagen som på kvällen den 8/11!
Återsamling på kvällen i Församlingshemmet 17.45-18.00. Då ska alla elever
komma omklädda.
De viktigaste uppgifterna för föräldrarna:








Under repetitionen på em. ser ni hur alla förflyttningar går till och där är ni
behjälpliga på kvällen. Lissie Kylen kommer vara samordnare för er och
berätta vem som gör vad.
Innan konserten , försöka hålla lugnet i Församlingshemmet samt styra upp
eleverna inför promenaden mellan församlingshemmet och kyrkan.
Vara lugn och tålig,
Under konserten agera brandvakt. För detta behövs att varje förälder har med
en spann med ett par handdukar i - i spannen slår du sedan lite vatten i och är
beredd om olyckan skulle vara framme
Under konserten vara uppmärksam på om någon håller på att svimma. Om
någon svimmar eller mår dåligt, ta hand om henne/honom.
Efter konserten hjälpa till att plocka undan och städa
Som föräldrahjälp behöver du inte köpa biljett, utan kommer att få sittplats
nära scenen, där du är i tjänst.

Meddela mig om ni kan hjälpa till!

