
 
 

Repetitionsschema vecka 21 

Dag Tid Aktivitet Lokal 

VECKA 21 

Tisdag 22/5 
 

18.00 – 21.00 
Hatte kommer 
senare (18.30) på 
grund av upp-
hämtning av 
aktörer 

Kören samlas för instudering av sångerna 
Tis- & onsdagens övningar går ut på att prova den 
sceniska uppställningen tillsammans med aktörerna. 
Det blir invecklat och rörigt måhända, så tålamod är en 
dygd att utrusta sig med! 

Fjelldalens 
Magasin 

DELTAGARE Samtliga körmedlemmar! Christina A-T leder övningarna 
 Deltagande aktörer: Mickael Z – Tensie A – Ellen H – Peter P – Peter K 

Onsdag 23/5 18.00 – 21.00 Kör och Aktör – Sceniska musikrepetitioner  
Fjelldalens 

Magasin 
DELTAGARE Samtliga körmedlemmar! Christina A-T & Hatte B leder  

Deltagande aktörer: Mickael Z – Ellen H – Peter P – Peter K – Bengt J – 
 Lena H – Hans-Olof S

 

Torsdag 24/5 18.00 – 22.00 
 OBS! Tiden

Vi skissar Bröllopsscenen (oj, oj, oj…) 

Men även scener med Madam, Carlsson & Gusten 
Fjelldalens 

Ladan 
DELTAGARE Tensie A – Mikael Z – Martin E – Ellen H – Peter P – Hans-Olof S 

Lördag 26/5 12.00 – 16.00 Valda scener med Madam, Carlsson & Gusten Fjelldalens 
Ladan DELTAGARE Mikael Z (kommer 14.15) – Tensie A – Martin E 

 
* Ja, nu känns det som om vi får lite tid att kasta oss in i mer komplicerade scener! Varning för torsdagens 
repetition. Bröllopsscenen… inte lätt, om man säger som så! 
** Tisdagens och onsdagens repetitioner blir första gången kören möter aktörerna eller vise versa. På tisdag lägger vi lite 
extra krut på Ellens solon men prövar också uppställningar i kända scener. Onsdag blir det upp på scen med hela klabbet 
för att trava oss igenom och pröva olika uppställningar från Episod 1 så långt vi hinner. Det ska bli otroligt spännande 
och kommer att ge oss en fingervisning om hur vår uppsättning generellt kommer att formulera sig. Nu varnar 
Regissöriatet för kaus och oordning och många frågor! Vi tar det pö om pö och benar ut så gott det går… Spännande, 
spännande…! 
*** Vill också passa på att varna alla er som är bilburna till Fjelldalen…! Det finns en cykelled som går tvärs över vägen 
strax innan man kommer in på själva slottsområdet. Ser er väldigt väl för där! Cyklar och EU-moppar far fram i väldig 
fart och en olycka kan lätt hända. Bäst är att stanna till och se sig noga för! 
**** Vi har – om nöden tränger sig på – en toalett att tillgå. Den vi får utnyttja är handikapptoaletten. Den får vi dela på 
man som kvinna! Toaletten i fråga hittar ni genom att gå in där sofforna är placerad på kortsidan vid sidan av köket. 
***** Ni vet att alla är välkomna att följa varje repetition antingen man är kallad eller inte. Om vi inte håller till i 
Magasinet så är vi i Ladan ett kort stycke ner från slottet sett. Välkomna! 

 

  
I övrigt: Lycka till med veckans övningar! 

Regissöriatet: 0703 54 78 55 
 


