Besøg af Köniz Musikschules Bigband ”Groovity”
Onsdag den 19 – lørdag den 22. april 2006
Program
Onsdag den 19.

Torsdag den 20.

Fredag den 21.

Lørdag den 22.

16:00
19:30 – 21:30

A
A
A

Ankomst, kaffe og indkvartering.
Spisning i familierne
Fælles aktivitet på skolen (HSO-unge arrangerer)

08:00

CH

Schweizerne møder på skolen –

08:15 – 09:00
09:30

CH
CH

11:30 – 14:30

CH

15:00 – 16:00

CH

17:00

CH

18:30
19:30 – 21:30

CH
A

Ca. 22:00
Ca. 22:30

A
A

08.00

CH

09:00 – 9:35

CH

11:00 – 12:00
12:00

CH
CH

15:00 – 16:30
17:30

CH
A

19:30

A

01:00
02:00

A
A
A

Formiddag
14:00

A
A

14:00 – 15:00
16:00 – 18:00
19:00

A
A
A

Ca. 23:00

A

Medbring madpakker til frokosten.
Koncert på Hovedgård skole for 7-9. klasse
Afgang mod Århus via Odder og kystruten.
Indlagt stop et sted for at mærke saltvandet.
Ankomst til parkeringspladsen ved Bruuns Galleri.
Århus på egen hånd.
Koncert i Bruuns Galleri –
Derefter afgang mod Odder
Ankomst Vestermarksskolen – Odder.
Fællesspisning med Big Fie´s BigBand
Fællesøvning med BFBB
Koncert på Vestermarksskolen –
Vi opfordrer alle HSOére med familier til at komme og
høre koncerten. – arranger selv eventuel fælleskørsel.
Afgang Odder
Ankomst Hovedgård
Schweizerne møder på skolen – uden madpakker
Afgang mod Østbirk.
Koncert på Østbirk skole for 7-9 klasse
Herefter afgang mod Vejle
Koncert på Levnedsmiddelskolen i Vejle.
Skolen er vært ved frokost ”på dansk”
Herefter afgang mod Horsens
Horsens Statsskole – fredagscafé
Ankomst Hovedgård
Aftensmad i familierne
Alle møder i Tvingstrup forsamlingshus –
medbring instrumenter til Jam Session
Fest / dans / Partyband – udvidet besætning
Bestyrelsen serverer natmad.
Festen slutter / oprydning / forsamlingshuset lukker
Tid i familierne på egen hånd. – frokost
Alle møder på skolen Schweizerne medbringer al bagage og madpakke til turen hjem. HSO medbringer
instrument og uniform for koncert.
Fællesøvning til koncerten
Offentlig koncert i festsalen
Fælles grill for gæster og familier på skolen.
Medbring kød samt service til familien og gæsterne.
HSO bestyrelsen sørger for salat og brød, samt diverse tilbehør.
Øl og vand kan købes.
Ønsker man vin skal dette medbringes.
Hygge, sang, samspil / jam session (HSO-unge arrangerer)
Afsked med gæsterne – oprydning.

Besøg af Köniz Musikschules Bigband ”Groovity”
Onsdag den 19 – lørdag den 22. april 2006
Program
Praktiske bemærkninger til programmet:
Generelt:

Hvor der i programmet er anført CH gælder det kun gæsterne fra Schweiz, men
hvor der står A gælder det alle – ikke kun schweizerne og de der har schweizere
boende.
Vi forventer at alle skoleorkestermedlemmer deltager i modtagelsen og arrangementet onsdag, kommer til Odder for at høre koncerten der og deltager i festen
fredag aften i Tvingstrup forsamlingshus.
Koncerten lørdag er selvfølgelig en fælleskoncert, hvor alle orkestermedlemmer
deltager.

Onsdag.
Vi vil sørge for kaffe og saft og nogle orkestermedlemmer har lovet at bage kager.
Onsdag aften vil vores unge bestyrelsesmedlemmer arrangere nogle fællesaktiviteter for at
ryste alle sammen. Schweizerne skal have instrumenterne ind i festsalen, hvor de skal give
koncert for 7-9. klasserne tidligt torsdag morgen. Det vil derfor være smart hvis de stiller rytmesektionen op allerede onsdag aften.
Torsdag.
Schweizerne kommer ikke hjem til aftensmad, men spiser sammen med Big Fies Bigband, som
er et ungdomsbigband under Odder Musikskole. – gæt hvem dirigenten er?
Big Fies Bigband har tidligere besøgt det schweiziske bigband på en tur til Schweiz. Orkestrene
spiller en fælles koncert på Vestermarksskolen kl. 19:30 og vi opfordrer alle, der har mulighed
for det, til at tage ud og høre koncerten. Schweizerne har bus med og skal ikke fragtes tilbage
til Hovedgård. Derfor: Fyld bilerne op og kom ud og hør koncerten. Aftal selv samkøringen
indbyrdes.
Fredag.
Fredag skal schweizerne ned og spille på Levnedsmiddelskolen i Vejle, hvor Conny Thomsen er
faglærer. Conny har fået arrangeret en koncert i Café Noden, som er smukt udsmykket af Monica Ritterband, med noder på alle væggene. Derefter skal de over i restauranten, hvor to af
klasserne vil servere god, dansk mad for gæsterne. De skal altså ikke have madpakke med
fredag.
Fredag aften har vi forlagt til Tvingstrup Forsamlingshus. Dels er det alle tiders sted at feste og
så har Brøggers Dans reserveret skolens festsal til afdansningsbal hele fredag eftermiddag og
aften. Vi sørger for chips, øl, vand og lidt Breezers og de unge sørger for musikken. Kl. 1 serverer bestyrelsen natmad for de unge og festen slutter kl. 2. Derefter skal der ryddes op og
fejes i huset, så næste lejer kan overtage det lørdag morgen.
Lørdag.
Alle kan sove længe eller tage på udflugt / sight seeing lørdag, hvor vi først mødes på skolen
til fællesøvning kl. 14. Når vi mødes skal schweizerne medbringe al deres bagage, da de ikke
kommer tilbage til hjemmene, før de drager af sted. De skal have en madpakke med på turen
hjem, men det kan være svært at holde madpakkerne kolde fra først på eftermiddagen, så
hvis I kan arrangere at maden bliver hentet senere, vil det være en fordel. Vi kan dog forsøge
at ”låne” plads i køleskabe på skolen.
Efter koncerten varmer vi et par griller op, så vi kan lave fællesspisning ved syv-tiden. Dette
er for alle, ikke kun de familier der har haft schweizere boende. Hvis I på grund af konfirmations-forberedelser, ikke kan deltage så ring venligst til en fra bestyrelsen.
Medbring selv kødet, samt service til familien og gæsterne. Hvis I vil drikke vin, så skal I selv
medbringe det. Vi sørger for at der kan købes en øl eller vand.
Efter at schweizerne igen er kørt sydpå, hjælpes vi ad med oprydningen, så vi kan holde søndag fri.

