2010 május-június - fellépések, próbák
(Módosítva: 2010. június 6.)
Keddenként próbák más nincsenek!
Június 11. péntek
Kalászi Vígasságok

Június 12. szombat 16:00
Zeneiskolai évzáró
Június 13. vasárnap
Ürömi Fesztivál

Június 15. kedd 18:00
Szemmelweis Nap

Június 19. szombat ÚJ!

A Lustige Schwaben énekkarral és a táncosokkal lépünk fel – a hivatalos
felkérés szerint: 19:55 - 20:30-ig
Érkezés: 19:00 órára a Faluházba, ha nincs hely, akkor a zeneiskolába.
Ruházat: Fekete nadrág, mellény, lányoknak szoknya
Fellépés időpontja: 19:55 a színpad előtt - ülve
Kotta: nagy, 3-4 csipeszt tegyetek be a hangszertokba, hátha fúj a szél!
Műsor: a Biatorbágyi műsor Mazurka nélkül és The Washington Post
Az énekkarral az Inselbaum.
Juttatás: szoktunk kapni étkezési és ital jegyet….
Információ: http://kkamk.hu/kezdo.html
Ki nem jön: Rontó Levi, Diriczi Dani? Gondáék?
Érkezés 15:15-re a zeneiskolába.
Ruházat: nadrág, mellény (lehet rövid ujjú fehér ing, mert meleg lesz)
Műsor: himnusz, szózat, a műsor előtt indulók
Ki nem jön: Rontó Levi, Diriczi Dani? Gondáék?
Térzene a Polgármesteri Hivatal előtt Időpontja: 13:30-14:30 között.
Indulás kocsikkal Kalászról: 12:45-kor. Vinni kell nagy kottaállványt.
Ruházat: mellény, szoknya, lányok otthon öltözzenek fel, mert nem lesz hol.
Műsor: minden, nagy kottából
Ki nem jön: Diriczi Dani? Gondáék?
Juttatás: egy tál ételt ígértek, gondolom inni is kapunk
Információ: http://www.neptancmuhely.hu/?nash_url=fesztivaljaink.html
Szemmelweis Nap Budakalász Faluház
A műsorban kell játszanunk kb. fél órát.
Érkezés: 17:15-re a Faluházba
Ruházat: mellény, szoknya
Ki nem jön: Barna Bence, többen nem jelezték
19:00 Klebersberg Kunó szoboravatás a Kalász Suli mellett
20:00 Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek
Fóruma X. Budakalászi Találkozó
Info:
Részletek majd később. Én sem tudom.

Mint sokan tudjátok Imolára és Rontó Robira már egyáltalán nem számíthatunk. A fuvola szólammal
nincs gond, de a szárnykürt 1-ben feltétlen jelzést kérek, ha nem tud jönni valaki. Ütősor már nem kell,
mindent megoldunk dobszerkóval.
A Faluházban a sport klubbot át kellett adni az új Kalász TV-nek, ezért az öltözést, hangolást vagy a
Faluházban máshol, vagy a zeneiskolában oldjuk meg. Találjátok fel magatokat, meg találjatok meg
minket…. Az érkezések időpontját kérem komolyan venni, mindig halálra rémülök, ha nem tudunk
rendesen hangolni, meg pár hangot fújni.
Az ürömi fellépéshez kérünk szülői segítséget a szállításhoz. Kb.: 24-en leszünk, tehát a mi kocsinkon
kívül kéne még 5-6 autó.

