Novo mesto, 25. 6. 2022
AVE NA PRIPRAVE IN AKTUALNE STVARI
1. Osnovne informacije
- Termin: 8.-10. julij
- Lokacija: OŠ Brezovica pri Ljubljani (Šolska ulica 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani)
2. Časovnica priprav
Petek, 8. 7. 2022
-

14.00: nalaganje tolkal v kombije (iz skupnega prostora)
15.00: odhod iz Nm (z osebnimi avtomobili – tabelo objavi Domen naknadno)
16.00: zbor pri OŠ Brezovica
Vsi, ki boste šli iz Ljubljane: do šole se pride s trolo 6B – postaja se imenuje »šolska«
17.00-20.00: skupna vaja
20.15: večerja

Sobota, 9. 7. 2022
-

-

8.00: zajtrk
9.00-9.30: skupno ogrevanje
9.30-12.30: dopoldanska vaja
13.00: kosilo
15.00-19.00: popoldanska vaja
 15.00-16.30: sekcijske vaje / Miro – vaje trobila
 17.00-19.00: skupna vaja
19.15: večerja
20.30: skupni večer / Ave ima talent 

Nedelja, 10. 7. 2022
-

8.00: zajtrk
9.00-11.30: skupna vaja
Po vaji pospravimo, naložimo tolkala in cca. 12.15 odhod proti domu

3. Kaj vzeti s seboj (izpostavljamo najnujnejše)
- Inštrument, note, steklenička za vodo
- Spalka, armafleks, turbo maksimus (spali bomo v telovadnici na tleh)
- Brisača, milo, potrebščine za osebno higieno
- PREHRANA: krožnik/posodica, pribor (vilice, nož), skodelica za čaj, kavo…
- Obleke primerne vremenu (+ kakšen dolg rokav za zvečer)
4. VAJE IN KONCERT DO ODHODA
Petek 1. 7.
Vikend 8.-10.7.
Sreda, 13. 7.
Četrtek, 14. 7.
Petek, 15. 7.
(večer pred odhodom)

19.00-22.00
19.00-21.30
19.00-21.30
17.00
20.00

skupna vaja
PRIPRAVE
Skupna vaja
Skupna vaja
Nalaganje tolkal v kombi / peljemo na
Otočec / postavitev prostora
Koncert na Otočcu

Novo mesto, 25. 6. 2022
5. POMEMBNE AKTUALNE STVARI
- Na priprave prineseš pokazati veljaven osebni dokument ter evropsko zdravstveno kartico.
- Pripravi primerno koncertno opravo (obleka, čevlji).
5.1. OBLEKA ZA KONCERTE V SCHLADMINGU in na NIZOZEMSKEM
Koncertna obleka člana Orkestra Ave:
FANTJE:
- črna srajca z dolgimi rokavi (priporočamo,
da imate s seboj 2)
Črni elegantni čevlji

DEKLETA:
- Črna obleka,
- Črna srajca,
- hlače, krilo - elegantno
Črni elegantni čevlji (s peto, balerinke)

Črne kavbojke, kratke črne majčke, srajce z motivi, teniske, … niso primerne.
Do odhoda v tujino imamo še 3 tedne. Lepo prosimo, da poskrbimo za koncertne obleke, ki bodo
ustrezale zgornjim opisom.
Obleke, hlače, srajce ne rabijo biti drage – se jih lahko kupi v trgovinah s prijaznejšimi cenami (H&M,
Zara…).

Podrobnejše in zadnje informacije o poteku gostovanja na Nizozemskem sledijo.

Za vsa morebitna dodatna vprašanje (tudi staršev), sem na voljo. 
tina.lahne@gmail.com , 031/710-964

Tina

