OBVESTILO ZA PEVCE MLADINSKEGA ZBORA
NASTOPI V DECEMBRU v okviru »BOŽIČNEGA VOJNIKA«

23. 12. in 26.12. ob 18.uri – KONCERT MARKO ŠKUGOR Z GOSTI, ŠPORTNA DVORANA OŠ VOJNIK
Tonska vaja za prvi koncert bo predvidoma ob 15.30 na odru.
Prodaja vstopnic – Eventim.
Zbor sodeluje samostojno s tremi božičnimi skladbami ob spremljavi klavirja in drugih glasbil.
Garderoba – črna »podlaga« in šolska zborovska majica; črni čevlji /ista kot za Pop-rock koncert/;

TONSKA VAJA PRED PRVIM KONCERTOM – nedelja, 15.30, vstop v športni dvorani; otroci še ne
potrebujejo uniforme, ker gredo po tonski vaji domov, enkrat po 16.uri. Zberemo se v telovadnici,
imamo kratko ogrevanje v eni od učilnic v avli, ko se nam pridružijo še pevci iz Nove Cerkve, je vaja na
odru. Posebej naprošamo starše, katerih otroci pojejo v cerkvenem otroškem zboru Nova cerkev, da
po dogovorjenem nastopu čimprej pripeljejo otroke v Vojnik. Na tonski vaji moramo biti kompletni.
Po vaji gredo domov, se ustrezno uredijo in vrnejo vsaj do 17.45. Majice dobijo pred nastopom. Kdor
poje tudi 26. 12., odnese majico domov, ostali jo oddajo po nastopu zborovodkinji. Učenci, ki želijo
koncert spremljati do konca, bodo odšli z zborovodkinjo na tribuno ali pa se pridružijo staršem v
dvorani. Ostale lahko prevzamete po nastopu pred vhodom.
Pred drugim koncertom 26. 12. tonske vaje ne bo, bo pa ogrevanje, zato se urejeni za nastop
zberemo v avli ob 17.30.
Morebitno odsotnost otroka zaradi bolezni javite zborovodkinji: 040 854 953.

28.12. ob 19.uri – POP-ROCK KONCERT – VEČER PRESENEČENJ
Prodaja vstopnic: TIC-točka in Občina Vojnik
Zbor sodeluje s spremljevalnim vokalom pri dveh skladbah: Barcelona in Another brick in the wall, ki
ju izvajajo solisti in band iz domačega kraja.
VAJA NA ODRU – petek, 28. 12., ob 13. uri; trajala bo predvidoma do 14.30; vhod v športno dvorano;
udeležba je za vse sodelujoče obvezna, ker morajo pevci poznati in obvladati koreografijo; po vaji
gredo otroci domov;
Pred koncertom si bodo deklice uredile lase, zato pevci prihajajo med 17. in 17.30 v avlo, kjer
počakajo na nastop. Ker bo vse trajalo dalj časa, naj doma jedo. Ker sodelujejo tudi pri zaključni točki
– skupno petje pesmi Silvestrski poljub, ostanejo do konca koncerta skupaj, nato jih prevzamete
starši.
Garderoba:




črne hlače – popolnoma črna barva brez okraskov in raztrganin, lahko so skinny kavbojke ali
debelejše legice s poudarjenimi šivi /ne kot nogavice, ne sme se videti skozi zaradi osvetlitve
z reflektorji/ ; take hlače bi uporabljali tudi na vseh nastopih preko šolskega leta;
črna majčka - stretch, tailirana, / možno je preko nje obleči tudi zborovsko majico/, primer
na sliki je iz Kika, stane 5EUR, z visokim deležem bombaža in malo elastana;




črni čevlji, balerinke ali drugi nizki, lahko tudi črni šolski copati;
dodatki – metuljčki in ogrinjalca /poskrbi ga.Čakš/, klobuki – jih naredimo v šoli;

Spoštovani starši, zaradi zahtevnosti /organizacijske in izvedbene/ obeh koncertov vas
prosimo, da otrokom omogočite obisk vaj - tako rednih v času pouka kot tudi izrednih, ki jih
na tej strani objavljamo. Te informacije bomo sproti osveževali. Za morebitna vprašanja
lahko pišete na emilkaks@gmail.com ali v popoldanskem času pokličete zborovodkinjo na
040 854 953. Hvala vam za vašo pripravljenost in sodelovanje.
Pripravila Emilija Kladnik Sorčan

