Koret synger og optræder på livet løs!
Kære forældre til de brave korpiger på Nørrebro
Lilleskole
Her er en lille opdatering fra koret på NBL:
Siden korets start i august 2016, er det gået stærkt! Vi er vokset til
omkring 15 elever, der elsker at synge sammen med andre - det er meget modigt og flot
synes jeg og dejligt de vil bruge noget af deres fritid på dette.
Koret har flere gange prøvet sig af på diverse husmøder henover efteråret og for nylig
optrådt med hele deres jule-opsætning til skolens julefest i gymnastiksalen. Det var en stor
succes og alle hver især klarede opgaven super flot!

Det rygtes rundt omkring i lokalmiljøet at vi kan synge og spille på Nørrebro

Lilleskole og vi er endnu engang blevet kontaktet og spurgt om vi vil komme ud og synge,
denne gang for ældre på et plejehjem i “ De gamles by” - vi har sagt gladeligt JA! Og vi
glæder os til på tirsdag d. 13. december, hvor vi optræder for de gamle med vores julesange
samt Lucia - i hvide kjoler og alt hvad der hører til!
Koret er super modige og friske på opgaven og jeg vil selvfølgelig hjælpe og støtte op
omkring især elever fra Nymånen, hvor det for nogle kan være en stor mundfuld.
Plejehjemmet byder på æbleskiver og en sodavand efter koncerten og vi forventer at være
tilbage på skolen senest kl. 15.00. Elever, der er med i koret, forlader timerne kl. 12.30 og
går med mig sammen til plejehjemmet.

Ikke nok med det - så er det faktisk også koret der får de sidste ord på den sidste
skoledag inden vi går på juleferie - koret skal synge alle deres julesange i Simeons Kirke
mandag d. 19. december, hvor hele skolen vil tage plads og holde juleafslutning sammen.
Derefter er vi tilbage på skolen og ønsker hinanden glædelig jul kl. 12.00 hvor juleferien
begynder.
( De 2 omtalte koncerter er “lukkede” dvs I må høre om oplevelserne og desværre ikke
opleve det som forældre. )

Rigtig glædelig jul
mvh K

