Messingsong
Åpningskonsert av Bynesaulaen i Nye Spongdal skole

Informasjon til alle vedr. generalprøve fredag 24.okt og konsertdag 25.okt-14

Trekker frem punkter som også gjelder denne helgen, men nå litt mer spesifikt;

1. PARKERING av bil; Oppfordrer til samkjøring, parker ved den gamle skolen
(hele skolegården kan brukes) hvis det ikke er p-plass på den nye. Man får
parkeringsbot på Coop Prix hvis en står der over 30 minutter. Gjort avtale med
Byneset Golf at det er mulighet for at noen kan stå på deres parkering også
(ikke utenfor klubbhuset Folkvang), men i skråningen nedenfor huset (merket
p-plasser). Dette gjelder generalprøven på fredag
2. PARKERING av bil; på konsertdagen – KUN parkering på den gamle skolen
3. Hvert lag får sitt eget rom under seminaret, dette til klær, vesker,
instrumentkasser m.m. Oppslag finnes ved ankomst
De fleste lagene får det samme rommet som sist, kun få endringer på de som
hadde litt lite rom
4. Ingen servering på generalprøven, ta med selv etter behov
5. Det vil bli servert mat til alle mellom konsertene. Det er et varmt måltid som
består av fiskeburger, 2 stk pr. person!
- alternativet er brødmat
6. Ta med innesko – på generalprøven. Vanlige pene svarte sko, uten hæler med
lyd er lov på konsertdagen
7. MØT presist til angitt tid både fredag og lørdag!!
8. Deltagerfest / aktørfest
På lørdag 25.10, fra ca kl 2100 i Rye Samfunnshus, rom 2 og 3 for alle over
18 år. Blir musikk og det serveres snacks og kaffe, ta med drikke selv..
Spørsmål? Ta kontakt med Hilde Dahl, tlf; 41435302

Messingsong
Prøveplan generalprøve fredag 24.10 / informasjon om konsertdag lørdag 25.10

Generalprøven, fredag 24.10
Kl 1700 – Rydding bord og stoler (ansvar: skolekorpset)
Oppmøte kl 1730 - BMK, Seniorkoret, Leinstrand Songlag og Byneset Songlag
Oppmøte kl 1830 - Strupan, Spellmannslaget og skolekorpset
Oppmøte kl 1945 - Songlaget Våren
1. avdeling – full gjennomgang med konferansier og sceneskift
1800 – Byneset musikkorps
1825 – Byneset Seniorkor
1840 – Leinstrand Songlag
1855 – Byneset Songlag
1910 – Bynesstrupan
1930 – Spellmannslaget
1950 – Skolekorpset
2005 – Bynessangen
2020 – Pause/omrigg
2035 – Messingsong
Ferdig senest kl 2200

Konsertdagen, lørdag 25.10
Kl 1030 Oppmøte - alle
Kl 1045 Oppvarming kor/korps
Kl 1100 Teknisk gjennomgang 1.avdeling.
Ca kl 1150 Messingsong – momenter
Ferdig ca 1230; restitusjon og hvile en times tid + eventuelt lunsjmatpakke medbringes selv.
Før klargjøring til konsertstart fra kl 1330
Konserter kl 1400 og kl 1730

