1 okt 2017

Dags att beställa
luciatåg från
Västerås Musikklasser

Ett luciatåg med elever från Västerås
musikklasser vid Fryxellska skolan är en
upplevelse för öra och öga!
Ungdomarna ( år 7-9) sjunger för er i 15-20 minuter, kända och mindre kända
luciasånger, i stämmor.
År 8 lussar på skolan den 13/12 och kan inte bokas mellan 8 och ca 9.45 (före och efter
går bra).
Det behövs ca 40 kvm utrymme för helkör, 20 kvm halvkör och 10 kvm för
kvartskör. Mest stämningsfullt blir det om luciatåget kan komma gående en bit ifrån.
Det ska finnas vatten i närheten då ungdomarna har levande ljus.
Tågen är mycket populära, så anmäl intresse i god tid. Först till kvarn gäller. Sista
möjliga dag för intresseanmälan är 19/11.
Morgontider är populärast, se till att vara ute i god tid!
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Intresseanmälan kan endast göras via e-post till lucia@fryx.se
Bekräftelse på er intresseanmälan får ni med svarsmail inom 10 dagar.
Efter den 25/11 får ni kontakt med representanten för den aktuella klassen.
Intresseanmälan ska innehålla följande:
1. Namn på beställare = kontaktperson på företag/organisation.
2. Om man är förälder till elev i musikklass, och då vilken (uppge namn och klass).
3. E-postadress
4. Telefon
5. Namn och adress på företag
6. Besöksadress = där luciatåget ska vara
7. Fakturaadress
8. Önskan om grupp (se grupper nedan).
9. Önskan om ungefärlig tidpunkt samt gärna alternativa tider – gärna på
eftermiddagen.
10. Kort beskrivning av lokalen: stort/litet? Högt till tak? Ekar det? Störande ljud?
13 december är reserverad luciadag,
annan dag kan eventuellt bokas med år 8 och 9 efter förfrågan mellan den 11/12-15/12

7or helkör

72

5000 kr

7or halvkör

36

3500 kr

8or helkör

72

5500 kr

8or halvkör

36

4000 kr

8or klasskör

24

3500 kr

9or helkör

72

6000 kr

9or halvkör

36

4500 kr

9or kvartskör

18

4000 kr

Intresseanmälan kan endast göras via e-post till
lucia@fryx.se
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