Forprøve & Koncert i Tivoli
19/5 2018
Alle børn og én forældre pr. barn får et armbånd med teksten ” Tivoli Sommerklassisk ”
samt Tivoli logo. forprøven begynder kl. 11:00 !
Indgangen til Tivoli for solisterne kl. 10:50 vil være fra ”køreporten” (personaleindgang) på bagsiden af
Tivoli ved Tietgensgade skråt overfor Glyptoteket. Her går man ( børn og forældre ) igennem haven hen til
bagsiden af koncertsalen ved ”Veteranbilerne” hvor en Tivolivagt tager imod Jer. Der vil være skiltning ved
trappen som fører Jer hen over bagscenen og derefter op til garderoberne hvor Copenhagen Phil plejer at
være.
Alle andre vil kunne benytte samtlige af Tivoli´s andre indgange, da Tivoli officielt åbner kl. 11:00.
Indgangen til koncertsalen vil da også være på bagsiden af salen, ved ” Veteranbilerne”
Tivoli henstiller til, at der kun følger én voksen med pr. barn ved generalprøven.
Alle ”Hold I / Pre-twinkler” møder først når pausen starter efter 1. halvdel af koncerten ca. Kl. 16:40
således at de er spilleklar til 2. halvdel.

Mødetider

Prøvetider

Solister (violin, cello & klaver )
10:50
11:00 – 11:30
Cello
11:20
11:30 – 12:00
Bratscher
11:50
12:00 – 12:10
Indmarch
12:00
12:10 – 12:35
Tutti-stryger ( Violin, bratsch, cello )
12:25
12:35 – 13:35
+ Vivaldi J Inden pausen som kan trække lidt ud J
* Frokostpause kl. 13:35 – 14:30 *
Kammermusik
Gæstesolister prøver i salen

14:20
14:45

14:30 – 14:45
14:45 – 15:20

Alle lægger herefter instrumentkassen udpakket i ”Copenhagen Pihls Garderober” (følg skiltene)
Alle forlader salen m. overtøj o. lign. – der kan ikke reserveres plads!
Dette er et krav fra Tivoli.

Koncerten Kl. 16:00
Gratis med Tivoli Årskort / ellers 50 kr. ved indgangen til Tivolis Koncertsal
15.30 Solister, Kammermusikfolk møder bag scenen.
16.00 Koncerten begynder - alle, der ikke spiller i 1. afdeling af koncerten, har mulighed
for at nyde musikken nede fra salen.
Når pausen starter møder alle - følg skiltene til Copenhagen Phil´s garderobe.
Til de forældre med børn som IKKE spiller med på indmarchen skal I huske, at tage violinkasser
og tøj med ned i koncertsalen, således at børnene kan gå direkte til Jer, når koncerten slutter.

-oOoPåklædning: Violiner & Bratscher: Indmarch-spillere: Sort & hvid. Allegretto og nedefter:
Festkjoler el. Sort/hvid.
Cello: Fra 8 år og opefter: Sort/ hvid. Under 8 år: Festkjoler el. Sort/hvid.
Indgang:
Koncertsalens bagindgang (v. Veteranbilerne).
Husk:
Navn på alle instrumentkasser, noder, nodestativ. Kammermusikfolk: Noder,
nodestativ koncerttøj sort og hvidt !

