Kære forældre
Snart går vi i gang med vores musicaluge, og vi glæder os til, at hele skolen kommer til at summe af
kreativitet. I den forbindelse er der to ting, vi skal bede jer tage stilling til:

Musical
Forestillingen vil foregå i skolens gamle gymnastiksal, og da der er et begrænset antal pladser, vil der
være 3 forestillinger torsdag d. 11/10-2018:
Kl. 16.00
Kl. 19.00
Kl. 21.00
Vi vil bede jer tage stilling til, hvornår det bedst kan lade sig gøre at se vores forestilling, og vi vil efter
bedste evne fordele jer. Prioritér derfor venligst på nedenstående tilmeldingsseddel i rækkefølgen 1-3,
hvor 1 er det tidspunkt, der passer jer bedst. Angiv samtidig antal.
Vores PR-afdeling vil i musicalugen komme med mange flere oplysninger, og jeres unge mennesker vil
senest tirsdag d. 9. oktober fortælle, hvilken forestilling vi kan tilbyde jer.
Derudover vil vi spørge, om nogle af jer har lyst til at hjælpe med kostumer:
Simone står for ”kostume-afdelingen” og har brug for hjælp lørdag d. 6. oktober fra kl. 10.00-13.00
(evt. lidt længere, hvis der er mulighed for det). Vi skal begynde at sy kostumer til forestillingerne, så vi
har brug for nogle forældre eller bedsteforældre, der er dygtige med en symaskine, kan arbejde
selvstændigt og som selv har mulighed for at medbringe en maskine.

Tilmelding til arbejdslørdagen før musical:
Skriv meget gerne til sh@befs.dk (Simone) senest torsdag d. 4. oktober.
Vi håber, at der er omkring 6 personer, der har mulighed for at hjælpe i vort værksted. Det bliver
hyggeligt☺ Skolen byder på frokost kl. 13.00.
På vegne af udvalget
Simone
OBS: Der er selvfølgelig skoledag fredag d. 12. oktober indtil kl. 15.15.

Tilmelding til forestillinger (modtaget på skolen senest på søndag den 7. oktober)
Elev navn og nummer: ________________________
Antal besøgende: _____________
Det passer os bedst kl.: (prioritér 1-3)
16: ________
19: ________
21: ________

