
INFORMASJON
23. april 2018

Fra 17. mai komiteen 2018 (2. tenorene)

Alle medlemmer 
◦ møter kl.: 18:00 på Sundvang for oppvarming.

Alle medlemmer 
◦ tar med ei kanne med varm kaffe til arrangementet.

Alle medlemmer

◦ snakker med sine respektive halvdeler og melder deretter til Leif på e-post: leroh@online.no 
eller på SMS: 952 07 240 om hva slags kaker de vil bringe med til festen. 

◦ Kaka skal være av en type som de ikke trengs bestikk for å spise.
Siste frist for å gi beskjed er neste øving, mandag 30. april 2018

Alle medlemmer 
◦ snakker med sine respektive om de kan tenke seg å bidra med å selge billetter eller å hjelpe til 

med å sette i stand bord og stoler før konserten. Vi regner med at det trengs to personer til hver 
av disse oppgavene.

◦ Dette må være klart til neste øving, mandag 30. april 2018

Geir 
◦ ser til at konserten blir markedsført i sosiale medier og at den kommer med på kalenderen til: 

«Kva skjer i Kviteseid».

Tore S. 
◦ Setter inn lysing i VTB og prøver også å få til et redaksjonelt innslag.

1. bass (Edvard, Erling, Jon) 
◦ må sørge for at trabulanter står klar på scenen i god tid før konserten starter.

17. mai komiteen (2. tenorene) 
◦ lager et sangark med fellessanger som skal deles ut.

17. mai komiteen (2. tenorene) 
◦ trykker opp en plakat for konserten. Denne deles ut til ulike medlemmer for oppsett i deres 

nærområde.

Geir
◦ lager et utkast til program kombinert med informasjon og medlemsverving. Dette sendes over til 

Leif for gjennomgang og innfylling av tekst. Når programutkastet er klart så vil Leif se til at dette 
blir trykt i et passende opplag.

Alle medlemmer
◦ må stille til generalprøve 13. mai 2018 kl 10:00 i Kviteseidhallen 

1. bass(Erling og Jon) 
◦ har fått ansvar for å kjøpe inn til bevertning for medlemmene på generalprøven 13. mai. Det 

serveres pølse, med brød/lompe og tilbehør. Det blir også brus og kaffe som drikke.
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