PM nr 2 den 5 mars 2018
Information om Vårgalorna på Malmö Opera.
Vi är nu igång med planeringen för Malmöflickornas Vårgalor på Malmö Opera lördagen den
26 och söndagen 27 maj. Hela föreningen medverkar.
Program 3 + 4 medverkar båda dagarna.
Det är en stor ära för oss att vi kan ha Vårgalorna på Malmö Opera, inte alla förunnat att få stå
på denna fantastiska scen.
Detta kräver mycket organisation så vi vädjar till er att era flickor är med båda dagarna i
största möjliga mån eftersom mycket i programmen bygger på samarbete.
De ordinarie träningstiderna slutar vecka 15.
Samträningen startar v.16. Se träningstider på nästa sida. Då kommer alla flickor, som
tillhör samma program att träna tillsammans. Som tidigare meddelats i PM 1 kan det bli
så att du får en annan/ytterligare en dag och tid än du har nu och vi hoppas att det går att
lösa under dessa veckor Hoppas att ni har förståelse för detta och att det inte ställer till det
allt för mycket för er.
Vi ber om ursäkt för detta men rent organisatoriskt är detta ett måste för att allt ska fungera.
Varje flicka behövs vid varje träningstillfälle både för sin egen och för kamraternas skull,
eftersom mycket i programmen bygger på samarbete.
Om du tränar i F1 eller F2 är du med i två program och två finaler och kommer att under
samträningsveckorna träna två dagar/vecka.
Vi är tacksamma om du meddelar oss om du inte kommer till träningen. Ring vår expedition
040-91 71 79 eller till din ledare (se telefonlista i PM nr.1). Du kan också skicka ett mail till
malmoflickorna@tele2.se
Du som av någon anledning inte kan vara med på uppvisningarna kan naturligtvis ändå träna
på nedanstående tider eftersom terminen fortsätter ända fram till Vårgalan.
Var snäll och lämna in talongen på sista sidan till din ledare eller till expeditionen senast den
7 april.

___________________________________ska vara med i

Program 3 + 4

SAMTRÄNINGSTIDER FÖR PROGRAM 3 + 4
PROGRAM 3
Måndagen den 16/4, 23/4, 7/5, 14/5 och 21/5 på Dammfriskolan
kl. 17.45 – 19.15
PROGRAM 4
Onsdagen den 18/4, 25/4, 2/5 och 9/5 på Dammfriskolan
kl. 17.45 - 19.15
Onsdagen den 16/5 och 23/5 på Damfriskolan
kl. 17.45 -19. 30 (förlängd träningstid för träning av finaler)

PROGRAM 3+4 + finaler Generalrepetition med
uppvisningskläder på Dammfriskolan
Lördagen den 19/5 kl. 12.00-15.00 (Medtag en liten enkel matsäck till denna lördag)
kl. 12.00 – 13.00 Pr.4
kl. 13.00 – 14.00 Finaler
kl. 14.00 – 15.00 Pr.3
I nästa PM återkommer tider för uppvisningsdagarna den 26 och 27 maj, vi med
tid för biljettsläpp, biljettpriser och information om klädsel!
Undrar du över något så hör mer än gärna av dig till din ledare eller till expeditionen
040-91 71 79.
Vi ser fram emot två härliga Vårgalor!
Hälsningar
Ledarna
Klipp-----------------------------------------------------------------------lämnas senast 7 april!
Namn:______________________________________tel.nr:_______________________

Ledare:______________________________________Program:______________________

Jag kan vara med den 26 - 27/5

Jag kan inte vara med den 26 - 27/5

