Høsten 2021

august:

25.08: Første øvelse Soul Children (kl 18.30-20.30) + Soul teensøvelse (20.30-21.15)

september:
08.09: Øvelse + teensøvelse (18.30-20.30 + 20.30-21.15)
Lørdag 18.- søndag 19.09: SOUL

CHILDREN GATHERING I GRIMSTAD

22.09: Øvelse + teensøvelse

oktober:
06.10: HØSTFERIE
20.10: Øvelse

PS Lurt å ha med vannflaske på
øvelsene!J

november
03.11: Øvelse + teensøvelse
17.11: Øvelse

Vi øver onsdager i partallsuker.
Kan du ikke komme
på øvelser eller opptredener?
Gi beskjed til Lisbeth
(tlf 90567069)

desember:
01.12: Øvelse + teensøvelse
Søndag 12.12: VI

SYNGER JULA INN I RANDESUND FRIKIRKE

15.12: øvelse med JULEAVSLUTNING
Onsdag 22.12: VI

SYNGER «VÅR JUL» I KR.SAND DOMKIRKE

Foreldreinformasjon
Høydepunkter
SOUL CHILDREN GATHERING AGDER
18.-19. september deltar vi på gathering i Normisjonhallen i Grimstad. Vi lærer nye sanger,
deltar på ulike seminarer, og synger og blir kjent med andre kor på Agder. Mer info kommer

VI SYNGER JULA INN
12. desember er vi med på «Vi synger jula inn» i Randesund Frikirke kl 11.00.
God julestemning garanteresJ
JULEKONSERT VÅR JUL
22. desember deltar vi på julekonserten til Torstein Sødal, Maria Arredondo, Gaute Ormåsen,
Christian Ingebrigtsen og Tine Thing Helseth i Kristiansand Domkirke. Mer info kommer.

Smittevern
Vi tar smittevern på alvor. Vi følger retningslinjene for koraktivitet med barn og unge.
Veilederen er utarbeidet av Norsk Musikkråd. Det innebærer:
•
•
•
•

Kun friske medlemmer og ledere møter på øvelsene
Alle rengjør/spriter hendene ved ankomst og før de går hjem.
Vi holder avstand etter aktuelle anvisninger
Vi registrerer oppmøte, slik at en eventuell smittesporing er mulig.

Kontingent og årsmøte høsten 2021
Kontingenten for høstsemesteret er kr 200.- Betales til konto 3000.22.67167, og merkes med
medlemmets navn.
Årsmøte/informasjonsmøte vil avholdes når det er mulig i forhold til smittevern. Det
kommer info på facebook RSC medlem/foresatte om dette.

Informasjon underveis
•
•

Bli medlem i vår FB-gruppe RSC medlem/foresatte
Sjekk også ut vår hjemmeside på http://www.randesund-soulchildren.no/
Følg oss på Instagram: randesundsoulchildren

