Hägerstens NYA ungdomskör * VT 2021*
Repetition Onsdagar 18.30 – 20.30. Under höstterminen är vi inne i kyrkan och repeterar.
* Börja varje rep med att tvätta händer och ev sprita dom innan du tar i din körpärm.
* Vi håller två meters avstånd åt alla håll när vi sjunger.
* Stanna hemma om du känner förkylningssymptom.
* Det serveras inget fika till ordinarie repetitioner.
Så här hoppas jag att resten av höstterminen ser ut, men vet inte säkert……
Söndag 22 november kl 11.00. Sång i gudstjänst , Rep kl 9.30
ons 26 nov
rep
ons 2 dec
rep
OBS!!!
ons 9 dec
rep 19 -21 inne i kyrkan tillsammans med ensemble ur Hägersten A Cappella.
Detta är s a s genrepet inför konsert söndag 13 december. Viktigt att vara på plats eftersom vi måste öva i
att stå på avstånd.
Söndag 13 dec 17.00 på plats i musiksalen. Uppsjungning. Avcheckning av placeringar inne i kyrkan.
18.00 LUCIAKONSERT. Detta blir den enda luciakonsert som NYA ungdomskören gör.
Återkommer hur vi gör kring ev biljetter.
Onsdag 16 december
Julavslutning - Jag återkommer om upplägget och tider ☺
Årets JULSPEL är tyvärr inställt p g a pandemin.

VT 2021
ons 13 jan
lör 13 feb
v9
lör 20 mars
sön 21 mars
lör 3 april
v 14
16-18 april
sön 30 maj
sön 13 juni

Repetitioner startar för terminen
Repdag 10-16 med lunch
sportlov
16-19 Repetition inför konsert
15-17 Genrep, 18.00 KONSERT
23.00 Påsknattsmässa, rep kl 21.00
påsklov
RESA någonstans – ännu ej bestämt vart……Vi ska sjunga , ha konsert och umgås.
18.00 Körbaluns – återkommer med reptider
11.00 Sång i gudstjänst, rep 9.30, med avslutningsmys/picknick…….

SOMMARLOV

8-12 sept
Resa till Tyskland - Eurotreff i Wolfenbüttel. En stor internationell samling för
barn och ungdomskörer från 8-26 år. Men får delta i olika workshops, träffa en massa andra
som gillar att sjunga och ha konsert. Förhoppningsvis blir den av, förhoppningsvis kommer vi
med. Jag tänker i alla fall anmäla Ungdomskören dit. ☺ ☺

