Danmarksbesök 2006
Ankomst: lördagen den 14/10 ca kl. 16.00
Hemresa: tisdagen den 17/10 ca kl. 13.00

Lördag 14/10
15.00

Samling i aulan för TCB. Vi övar en stund innan de kommer.
Sedan välkomnar vi dem med musik ute på trappan(?)

16.00

Beräknad ankomst med spel och ”värdfamiljsutdelning”.
Därefter åker alla hem till sitt och äter middag.

19.30

Välkomstfest i Medborgarhusets undervåning (matsalen)
Varje värdfamilj tar med sig chips, snacks, godis etc… som man vill ha.
Under kvällen räknar vi med att ett antal ”partyband” uppträder. (Ett är
redan klart…). Annars är det bara allmän trevlig stämning som gäller.
Kanske kan man ordna fotovisning av vårt besök i Hovedgård förra året?
Fler förslag?!

Söndag 15/10
8.30

Paintball for alle der har meldt sig til hos Stine
Alla äter mat hemma innan repetitionen börjar.

14.00

Gemensam repetition i aulan med TCB och HSO

16.00

Samling för Miniblås och Blåsstället. Alla blåsorkestrar övar tillsammans.

16.15

Fika för TCB och HSO. Vänkretsen ordnar med det.

17.00

Konsert med invigning av Tranemo Kulturskola.

19.00

Beräknat slut på konserten.

Måndag 16/10
8.00

Samling vid Tranängskolan för HSO. Avresa med egen dansk buss till
Sexdrega. André är kontaktperson och reseledare.

9.20-10.00

Konsert i Sexdrega skola

11.40

Lunch i Länghem. Uppackning innan maten.

12.20-13.00

Konsert i Länghem

13.45

Ankomst till Tranemo. Ställa i ordning på gymnasiet.

14.30

Fika på gymnasiet

15.00-15.45

Konsert på gymnasiet. Därefter körs instrumenten till aulan för
nattförvaring.

16.15

Skolbussar avgår från Tranemo busstation till olika orter om man vill
utnyttja dem för resa hem till värdfamilj.

19.00

”Sista kvällen-fest” i Tranängskolan matsal. Vänkretsen bjuder på tacobuffé.
Vad som mer händer under kvällen vet ingen men vi borde kanske försvara
vår ställning i sangedysten?

Tisdag 17/10
8.00

Samling Tranängskolan

9.00-9.40

Konsert högstadiet i Tranemo

10.15-10.50

Konsert låg- och mellanstadiet i Tranemo

12.00

Lunch matsalen Tranängskolan

13.00

Avresa för HSO

