PRØVEPLAN / JANUAR 2020
Kære skuespillere og forældre,
Så går vi ind i den sidste slutspurt inden der er forstillinger - og der er dejligt meget drøn på.
Bemærk at der på denne prøveplan, ikke kun er tirsdag og torsdage - men også onsdage og weekend!
Det er altafgørende, at alle kommer på samtlige datoer, hvor det er noteret man skal komme, da vi fra nu af lukker forestillingen, og ikke øvere scenerne igen, før vi står
foran et publikum. Det samme gælder i vores øveweeekend.
UGE 2
TIRSDAG

D. 07/01

18:00-21:00

ALLE !!!

ONSDAG

D. 08/01

TORSDAG

18:00-21:00

MÅSKE DIG !!!

17:00-21:30

sæt dagen af, du får besked hvis du
skal komme!

obs. vi er i Mantziussalen

LØRDAG

18:00-19:30

10 klasse-2.G, Fortællere

19:30-21:00

3.G og opefter, Fortællere

D. 11/01

SØNDAG

10:00-19:00

obs. vi er i Mantziussalen. Alle skal være tilstede hele dagen

ALLE !!!
obs. vi er i Mantziussalen

D. 12/01

10:00-20:00

ALLE !!!

D. 09/01

ALLE !!!
obs. vi er i Mantziussalen. Alle skal være tilstede hele dagen

UGE 3
TIRSDAG
TBA

D. 14/01

ONSDAG

D. 15/01

TBA

ALLE !!! GENERALPRØVE

ALLE !!! FORPREMIERE

mødetider kommer i øveweekenden

KONTAKT

mødetider kommer i øveweekenden

VIGTIG INFO

BILLETTER

Ottofonen som er Limenas´ kontakt-telefon, har nr. 6151 9398.

Bær over med os, hvis øverne går et par minutter over - vi har

Billetter købes på ticketmaster.dk

Ottofonen er åben alle øvedage fra 17:00-21:30

meget vi skal nå i land med, så hvert et sekund tæller.

søg på "Limenas", eller på mantzius.rudersdal.dk

Hjælp jeres unger med at komme til tiden, og allerhelst 10 min før.

Vi spiller forestillinger fra d. 16.-25. januar (minus d. 19.-20.)

Så vi kommer igang til tiden.

Alle hverdage starter forestillingen kl. 19:30,

Der skal ALTID ringes ved sygemelding, eller hvis man kommer for sent!
Der kan ikke lægges besked eller sendes sms'er til Ottofonen.

Andre henvendelser sendes til vores mail: limenas@limenas.dk

lørdage er forestillingen kl. 17:00.
Sørg for at ungerne har lidt mad og drikke med i tasken,

Facebook: https://www.facebook.com/limenasteater/

til både øvere og øveweekend. De er på i mange timer, og har

Hjemmeside: http://www.limenas.dk/

brug for energi til hovedet.

Mødetider for forestillingsperioden kommer efter øveweekenden.

Juhuuu, nu er det altså lige om lidt der er forestillinger, og vi glæder os bare SÅ meget!
Mange hilsner Malene, Rasmus, Louise og Katharina

