
Kjøreplan for øving/generalprøve Lucia-konsert torsdag 7.desember 2017 
Kl.16.45: Oppmøte for alle i Klæbuhallen. 

 

Ber om at alle går igjennom kjøreplanen og er godt forberedt. Da får vi en fin øvelse! 

 

Kulturverksted-og karusell+sangelever møter i sal A (2.etasje). 

Øving starter kl.17. Ansvar: Marit  

 

AK/JK plasserer sine instrumenter i garderobe 4. Oppvarming der kl 16.45-17.00 

AK/JK er spilleklare på scenen, ferdig oppvarmet kl.17. Ansvar: Monica 

 

HK plasserer sine instrument i garderobe 3. 

HK er spilleklare på scenen kl.17. Ferdig oppvarmet. Ansvar: Svend Arne 

 

Til Materialforvaltere, styret, arbeidskomite: Sorte stativer, notelys, alle stoler må være 

montert på scene til kl.16.30. 

 

Kl.17. på Scenen: 

-Bjelleklang (AK/JK/HK) AK/JK går kjapt av scene og finner sine plasser i korpset under 

 ledsagelse av Monica+2 voksne i tillegg. 

-Deilig er den himmel blå. (AK/JK/HK)  

    

AK/JK møter deretter på sal A.  

 

Kl.17.15: 

-Sancta Lucia (HK) Mina synger 1. vers i front av scenen. 

Kl.17.25:  

-Julen är här (HK) 

Kl.17.30:  

-Sancta Lucia (Alle. Piano: Trond) 

Kl.17.50: HK har pause 

-Santa Lucia (Jul i svingen) 

-Hei hå, nå er det jul igjen 

 

Kl.18.00:  HK på scenen kl.18.25 

Sangelever, band i front av scenen. 

Keyboards monteres på plass. Ta med voksne hjelpere. 2 på hvert keyboard. 

-Engler i sne. Sangelever går til side av scenen etter «Engler i sne». 

-«Rondau» fra Abdelazersuite. 

Sangelever og elevband band på scene: 

-All i want for christmas is you. 

Synne, Svend A., Trond: 

-Prelude 

Kl.18.30.  



-Deilig er Jorden (Alle). 

Kl.18.40: 

-Sancta Lucia. (Alle). Kor går av scenen mens de synger akkompgnert av korps og piano. 

Kulturverkstedet-og karusell er ferdig for kvelden. HK har pause. 

 

AK/JK: 

Kl.18.45: 

-Ompa ompa 

JK 

-Fanfare 

 

Kl.19.00: AK/JK er ferdige for dagen. 

 

Kl.19.00: 

HK 

-Vi tenner våre lykter 

Kl.19.15: 

-O helga natt 

Kl.19.20: 

-Vinterhamn 

Kl.19.25: 

-The Swan 

Kl.19.30: 

-Concerto d`amore 

Kl.19.45:  

-Feliz navidad 

Kl.19.50: 

-In modo barocco 

Kl.19.55: 

-Nå tennes tusen julelys 

 

Kl.20.00: SLUTT 

 

Takk for i kveld!!! 

 

Svend Arne 

 

 

 

 

 

 

 

 


