Information om Malmöflickornas Vårgala på Malmö Opera
lördagen den 26 maj kl.18.00 2018.
Till alla föräldrar vars flickor för första gången medverkar på en uppvisning vill vi här
informera er lite om hur det kommer att fungera.
Vi har delat in flickorna i olika Program och vid samträningen kommer alla flickor som är
med i samma program att träna tillsammans. Detta kan innebära att del grupper får nya
träningsdagar. Vi hoppas att ni har förståelse för detta och att det går att lösa under de
veckor som det gäller fram till uppvisningen.
Under samträningens gång fram till uppvisningen utformas det program som sedan ska
framföras på Vårgalan. Det är många flickor som tränar tillsammans och det kommer därför
alltid att finnas ett stort antal ledare närvarande vid dessa träningstillfällen.
Under samträningen ber vi att inte några föräldrar sitter med i träningshallen, detta är en del
i träningen för att klara av timmarna på Malmö Opera utan föräldrar.
Vi hoppas på förståelse för detta. Tack på förhand!
Som ni förstår så krävs det en stor organisation när över 300 flickor ska medverka i åldrarna
från 4 år och uppåt. Vi har många års erfarenhet och det brukar bli en fantastisk upplevelse
både för våra flickor och för vår publik.
På uppvisningsdagarna samlas vi någon timme innan uppvisningen börjar och flickorna
stannar kvar tills uppvisningen är slut.
Uppvisningarna beräknas ta ca.2,5 tim. Flickorna får ha med sig en enkel matsäck.
I vårt nästa PM återkommer vi med mer information om själva uppvisningsdagarna.
Vi har alltid ansvar för er flicka när ni lämnar henne till oss och under samträningen och
uppvisningsdagen har vi extra medhjälpare som hjälper till.
Om något speciellt behov av olika anledningar gäller er flicka t.ex. mediciner eller något
annat tag då kontakt med din flickas ledare.
Kom ihåg att det är bättre att fråga en gång för mycket och vi svarar gärna på era frågor.

Vi ser fram emot en trevlig Vårgala tillsammans med era flickor!
Hälsningar
Ledarna

