LUCIATRÄNING SVENSKA SEKTIONEN
COLLEGE OCH LYCEE (6ème – T)
Snart börjar luciaträningen för det stora luciatåget.
Den inleds tisdagen den 22/11 november kl 16.15 i Agoras amfiteater.

DAG
Tisdag 22 november, träning
LÖRDAG 26 november, träning
Tisdag 29 november, träning
Torsdag 1 december, träning
Tisdag 6 december, träning GENREP (6ème- T) ej 1ère
Torsdag 8 december, föreställning (2nde, 1ère och T)
Fredag 9 december, LUCIAKONSERT (6ème-T)

TID
16.15–17.05
10.30-13.00
16.15–17.05
16.15–17.05
16.15-17.05
11.35-14.20
18.30

PLATS
Agora
Plats meddelas senare
Agora
Agora
Agora
Cantinen
Agora

Luciatåg i cantinen
Lycéets elever (2nde-T) lussar inför sina franska klasskamrater i cantinen torsdagen den 8 december.
Vi har två föreställningar och kommer ta ledigt för eleverna mellan 11.35-14.20.
Luciakonsert för Sektionens familjer
Alla elever från 6ème till Terminale är med i det stora luciatåget fredagen den 9/12.
(Även de yngre barnen, Maternelle-CM2 deltar på luciakonserten).
Körledare
Anna Rosset, vår musikdirektör och organist har lång erfarenhet och får skickligt vår stora grupp
elever att sjunga samstämmigt! Två lärare finns också med vid varje övningstillfälle.
Luciaträning
Luciaträningen är obligatorisk. För de elever som har fransk lektion dessa tider kan sektionen
begära ledigt. Ledighetslappar får man av svenskläraren. Prov går dock alltid före luciaträning.
Observera att vi har ett roligt och mycket viktigt träningspass lördagen den 26 november
som också är OBLIGATORISKT. Generalrepetitionen äger rum tisdagen den 6 december.
Sånger
Sångpapper delas ut vid första övningen och tas sedan med varje gång. Texterna lärs in så fort som
möjligt.
Utrustning
Alla elever måste ta med egen utrustning. Flickorna behöver lucialinnen, elljus och glitter för hår
och midja. Pojkarna behöver långa stjärngosseskjortor, strutar och stjärnor.
Sektionens linnen lånas endast ut till elever på primaire. Vi har inga stora storlekar i lager som
passar collège- och lycéets elever. Så tänk på att skaffa er utrustning i god tid!

Tack alla elever, Anna Rosset och lärare för att ni ställer upp !

