
                                                                                                

 

 

                                                                                                   Maj 2018 

PM  nr 3  för Program 5, 6, 7 och 8                                                                                                                 

inför Vårgalorna på Malmö Opera lördagen den 26 maj kl.18.00 

och söndagen 27 maj kl.16.00. 

PROGRAM 5-8 MEDVERKAR BÅDA DAGARNA 

Samträningen fortsätter enligt tiderna i PM 2. 

Tider för Program 5+6 lördagen den 26 maj på Malmö Opera: 
Flickorna lämnas på framsidan, huvudingången till Malmö Opera kl.9.30 och hämtas kl.10.45 på 

samma plats. Därefter går flickorna hem.  

Flickorna lämnas sedan kl.15.30 vid Malmö Operas sceningång vid Intiman och stannar kvar tills 

föreställningen är slut ca.20.30 då de hämtas på samma plats, sceningången vid Intiman. 

Tider för Program 7+8 fredagen den 25 maj på Malmö Opera: 
Flickorna lämnas vid Malmö Operas sceningång vid Intiman kl. 17.15 och hämtas på samma plats ca 

kl.18.00. 

 

Tider för Program 7+8 lördagen den 26 maj på Malmö Opera: 
Flickorna lämnas på framsidan, huvudingången till Malmö Opera kl.10.30 och hämtas kl.11.45 på 

samma plats. Därefter går flickorna hem.  

Flickorna lämnas sedan kl.15.30 vid Malmö Operas sceningång vid Intiman och stannar kvar tills 

föreställningen är slut ca.20.30 då de hämtas på samma plats, sceningången vid Intiman. 

 

Tider för Program 5-8 söndagen den 27 maj på Malmö Opera: 

Flickorna lämnas kl.13.45 vid Malmö Operas sceningång vid Intiman och stannar kvar tills 

föreställningen är slut ca.18.30 då de hämtas på samma plats, sceningången vid Intiman. 

 

Eftersom vi är 300 flickor som medverkar ber vi alla föräldrar att respektera att ni inte kan 

följa med in på Malmö Opera när ni lämnar era flickor. Tack! 

                                                                                                                                        Var god vänd 



Dräkter 

Program 5 lånar  dräkt + kjol av Malmöflickorna + egen namnad röd boll 

Program  6 lånar  dräkt + kjol av  Malmöflickorna   

Program  7+8  lånar dräkter av Malmöflickorna 

Vi kommer att lämna ut dräkter och kjolar under samträningen, vecka 20, och ledarna samlar 

in dem efter föreställningen den 27 maj. Tvätta aldrig dräkterna själv. 

Alla ska ha sina uppvisningskläder på sig på generalrepetitionen på Dammfriskolan söndagen 

20 maj och på Malmö Opera den 26 och 27 maj. 

Alla lånade dräkter lämnas tillbaka på Malmö Opera söndagen 27 maj så tänk på att ha andra 

kläder med er. 

Alla är barfota och ska ha vita trosor som går upp i midjan, inga mönster eller mörka färger.  

Vi vill gärna att flickor med långt hår har håret uppsatt i hästsvans. Inga diadem eller stora 

hårband. Lämna klockor, smycken och andra värdesaker hemma. Vi ansvarar inte för 

värdeföremål. Tänk på att ta av örhängen och ta bort ev. nagellack.  

Om ert barn är allergisk eller beroende av mediciner, tag kontakt med resp. ledare. 

Matsäck 

Vi rekommenderar alla flickor att ta med en matsäck och något att dricka. . För våra 

allergikers skull, absolut INGA NÖTTER och undvik godis, chips och glasflaskor. 

 Packa gärna ner ett litet spel, en kortlek eller en bok, bra att ha medan flickorna väntar på 

sin tur.  

Till alla föräldrar 
Om ni vill lämna blommor till era flickor ber vi er lämna dem personligen när ni  hämtar 

flickorna efter föreställningen slut. Vi kan tyvärr inte hantera skickade blommor. 

Malmöflickornas Vänner kommer att sälja rosor o foajén. 

VI ser fram emot två fina föreställningar! 

 

Vi passar på att tacka för denna terminen och önskar er alla en trevlig sommar och hoppas 

att vi ses igen till hösten. 

Kallelse inför höstterminen, som startar måndagen  den 3  september2018 kommer att 

skickas ut till alla medlemmar under vecka 32/33. 

 

Hälsningar Ledarna 

 


