Dreiebok: - pr. 23.05.2013
Tittel: Sommerfest og 30-års jubileum.
Innslag

Form/organisering

Tid

DATO: 30.05.2013
Aktører på
scenen
Jentene + noen
voksne

1. Her kommer Pippi

Jentene kommer fra begge sidene
på scene og synger sangen.

2. Snickarboden

Guttene kommer inn etter at noen
fra orkesteret roper:”Emil,
forgrømmade unge”. Jo, springer
inn i Snickarboden først.

Guttene + noen
voksne

3. Barnehagesangen

Alle barn og voksne står på scena
allerede, begynner umiddelbart
etter forrige nr.
Barnehagen går ut fra scenen på
begge sidene. Elev(er) fra
kult.skolen kommer inn fra venstre
Kommer inn fra høyre samtidig
som de spiller på
rytmeinstrumentene.
Regle
Sang.
Går ut igjen til venstre.
Sang

Alle

Sang, dramatisering. Skipet
kommer inn fra høyre.

Stortromma + 2
voksne

Langstrømp

4. Innslag fra

kulturskolen

5. Anne Marte Lia

6. Reven, rotta og
grisen
7. Lille Katt

8. Sjørøverfabbe

Kostymer/
rekvisitter
Maiken
bærer inn
hesten.
Pippikostyme alle
Jo kniv og
treflis/
gubbe.
Emilkostyme

Musikk
Kulturskolen

Lyd /
Micbruk
Ja

Lys /
Bakgrunnsbilder

Ansvar Assistanse

Kulturskolen

Ja

Lise

Kulturskolen

Ja

Tone

Ja

Pancho

Tone

Marakas, 10 barn
+ 1 voksen

Rytmeinstru
ment

Spiller selv

Ja

Tone

Marakas, 10 barn
+ 1 voksen
Triangel og
kastanjetter + 2
voksne

Rytmeinstru
ment
Kostymer
som figurene
i sangen.
Katt, ku, gris,
mor, far, Ida.
Skattekiste,
Sjørøverskip
fra høyre +
en benk fra
venstre til å
stå på.

Spiller selv

Ja

Tone

Kulturskolen

Ja

Lise

Kulturskolen

Ja

Hanne
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9. Idas sommervise

Elever fra kulturskolen er solister.
Synger noe av 1. vers, kommer
inn barn underveis i sangen.
Sommerfugler, Ormen, ++ . 3.
vers er alle på scenen og synger
siste verset sammen.

Elever fra
kulturskolen +
barnehagebarna
og voksne

10. Ålen barnehages

Randi prater litt om historikken og
ber publikum ta opp sangen. Alle
blir med på denne.

Hele salen

bursdagssang

11. Blomster og

bildeoverrekkelse.

Scena tømmes for alle bortsett fra
de eldste barna. De andre barna
setter seg på første rad.
Rose og bilde til de som slutter i
barnehagen denne våren.

Stortromma
Randi og Hanne

Kostymer/
rekvisitter
Sjørøverkostyme
1-åringer
som
sommerfugler, 2 og
3-åringene
kommer inn
med ormen.

Musikk

Lyd /
Micbruk

Lys /
Bakgrunnsbilder

Ansvar Assistanse

Kulturskolen

Ja, egne micer til
kulturskoleelevene

Lise og Tone

Kulturskolen

Ja

Gunn Elin og Bente

Ja

Randi og Hanne

Forestillinga er ferdig.
Kaffeservering og loddsalg.
Scenen: Bruker vegger fra Ea-gjengen for å minske scenen. Snekkerboden står i bakgrunnen på scena under hele forestillinga. Hest blir satt inn på første nr.
Ellers vil det være pyntet med blomster etc.
Orkesteret vil være i forgrunnen på venstre side av scenen. På noen sanger skal det være hjelpesangere bak, bør derfor være mikrofon(er) der også.
Torsdag blir noen av personalet i Rallaren fra klokka 08.00. Generalprøven skal være klokka 10.30. Forestilling på kveld starter kl 17.30.
Hilsen Tone

