Fløysbonnmusikalen 2021: «A kind of Magic, - Musicals».
Sjekk alltid: www. fbmusikk.com

Kolbenprogram.
Kl.

Tirs. 16.03

Ons. 17.03

Tors. 18.03

Fre. 19.03

Lør. 20.03

Morgenmøte.

Morgenmøte.

Morgenmøte.

Morgenmøte.

Morgenmøte.

Bygge scene.
Rigge opp
instrumenter.

Lys- og lyd-rigg.

Lys- og lyd-rigg.

Lys- og lyd-rigg.

Div. øving,

Klargjøring av
egen «garderobe».
Div. øving,

Div. separat
øving, musikk,
dans, drama.

Div. separat
øving, musikk,
dans, drama.

Alle møter
kl.10.00.

Lunch

11.15 - 12.00

11.15 - 12.00

11.15 - 12.00

11.15 - 12.00

12.30 - 13.00

12.00
15.00

Felles info.
Øve sammen på
utvalgte scener.
Hente kostymer
+ + fra skolen.

Felles info.
Øve sammen på
utvalgte scener.

Felles info.
Øve sammen på
utvalgte scener.

Felles info.
Øve sammen på
utvalgte scener.

Lys/lyd-sjekk.

Lys/lyd-sjekk.

Lys/lyd-sjekk.

Felles info.
Vi spiller hele
stykket
m/kostymer.

Søn. 21.03

Man. 22.03

Tirs. 23.03

Ons. 24.11

Tors. 25.03

Morgenmøte.

Morgenmøte.

Morgenmøte.

Morgenmøte.

Morgenmøte.

Alle møter
kl.10.00.

Alle møter
kl.10.00.

Alle møter
kl.10.00.

Alle møter
kl.10.00.

Alle møter
kl.10.00.

Vi spiller hele
stykket
uten kostymer.

Div. Øving

Div. Øving

Div. Øving

Div. Øving

Lunch

12.30 - 13.00

11.00 - 11.30

11.00 - 11.30

11.00 - 11.30

11.00 - 11.30

12.00

Vi spiller hele
stykket
med kostymer.

Skolefore-stilling

Skolefore-stilling

Skolefore-stilling

Skolefore-stilling

Lydsjekk.

Lydsjekk.

Lydsjekk.

Lydsjekk.

Kveldsforestilling
kl. 19.00.

Kveldsforestilling
kl. 19.00.

Kveldsforestilling
kl. 19.00.

Kveldsforestilling
kl. 19.00.
Rigge ned, kjøre
instr. og rekvisita
opp til skolen.
Elever/foresatte.

08.30

Kl.

10.00

18.00
21.00

Vi spiller div.
scener m/ repetisjoner.

Kl.

Tirsdag 16. mars

08.30 Opprop – morgenmøte. Gjennomgå regler for bruk og adferd i Kolben.
Infohefte: klargjøre detaljer, redgjøre for arbeidsinstruks, plikter m.m.
09.00 Musikere rigger scene og backline. Teknikere rigger lys, lyd og bilde.
Dansere og skuespillere forbereder scene 1, 2, 3, og 4.
11.15 LUNCH + div. eget arbeid, rydde, lese tekster, replikker m.m.
12.00 S1: Queen-Hair: A kind of Magic/Let the sunshine in. S2: J.C. Superstar: I don’t know how to love him/J.C. Superstar. S3: Rocky Horror
Show: Sweet Transvestite/Time Warp. S4: Grease:/Grease Lightning.
(Ca. 30 min. pr. scene, bruk ledig tid til eget arbeid/forberedelse).
14.00 Div. øving, lydprøver/justering av lys, bilde m.m. Rydd opp etter deg!
Kl.

Onsdag 17. mars

08.30 Opprop – morgenmøte. Kommentarer til gårsdagen. Arbeidsplan m.m.
09.00 S5: The Wall: Another Brick in the Wall. S6: Le Miserables/Do you
hear the people sing. S7:Flashdance: What a feeling . S8: Chess: One
night in Bangkok. (Ca. 30 min. pr. scene, bruk ledig tid, eget arbeid.)
11.15 LUNCH + div. eget arbeid, rydde, lese tekster, replikker m.m.
12.00 S9: Buddy Holy: That will be the day. S10: Mamma Mia: Honey, Honey. When all is said and done. S11: A star is Born: Shallow.
S12: Jokke & Valentinerne: Verdiløse menn. (Ca. 30 min. pr. scene).
14.00 Div. øving: Hey you the Rock Steady Crew m/dans.
Kl.

Torsdag 18. mars

08.30 Opprop – morgenmøte. Kommentarer til gårsdagen. Arbeidsplan m.m.
09.00 S13: Jersey Boys: Beggin´. S14: Så som I himmelen: Gabriellas säng.
S15: Optimist: Neste Trekk . Sluttnummer: Øve koreografi.
(Ca. 30 min. pr. scene). Bruk ledig tid til øving, + hjelpe hverandre.
11.15 LUNCH + div. eget arbeid, rydde, lese tekster, replikker m.m.
12.00 S2: J.C. Superstar: I don’t know how to love him/J.C. Superstar.
S8: Chess: One night in Bangkok. S7:Flashdance: What a feeling/
The Rock Teady Crew. S15: Optimist: Neste Trekk .

Husk!!
Hold avstand!
Bruk munnbind!
Ha med egen
hånd-sprit!
Husk kohort!
NB! Begrens
nærkontakter,
også hjemme!!
Ta ansvar for
flasker og avfall!

Husk!!
Ikke mat, drikke,
mobiltelefoner o.l.
på scenen!
Ikke flasker, sekker,
bagger eller
andre snublefeller
i salen, mellom
stolradene
eller på scenen.

Husk!!
Kun musikalelever
skal være backstage og i sceneområdene.
Ingen andre!
Pass godt på verdisaker!!!

14.00 Div. øving, lydprøver/justering av lys, bilde m.m. Rydd opp etter deg.
Kl.

Fredag 19. mars

08.30 Opprop – morgenmøte. Kommentarer til gårsdagen. Arbeidsplan m.m.
09.00 Spille igjennom 1. akt med fullt lys og samkjørt multimedia.
11.15 LUNCH + div. eget arbeid, rydde, lese tekster, replikker m.m.
12.00 Spille igjennom 2. akt med fullt lys og samkjørt multimedia.
14.00 Div. repetisjon. Rydd opp etter deg! Sjekk toaletter!

Husk!!
Ingen uvedkomne
skal være i salen!!!!
Vær hyggelige mot
alle dere møter i
Kolben!!
De er enten våre
medhjelpere eller
vårt publikum!

Kl.

Lørdag 20. mars

10.0
0

Opprop – morgenmøte. Kommentarer til gårsdagen. Ting vi har
glemt?

10.3
0

Spille igjennom hele stykket uten kostymer.

12.3
0

LUNCH + div. eget arbeid. Kostymeskift.

12.3
0

Spille igjennom hele stykket med kostymer.

15.0
0

Rydd opp, hold orden. Sjekk toaletter!

Kl.

Husk!!
Ikke løp i salen
eller i trappen!
Ikke tråkk på setene
i Kolben!!
Ikke rullebrett,
rulleskøyter o.l.
inne i Kolben eller i
senteret!
Ikke klå på ting du
ikke har noe med!

Søndag 21. mars

10.00 Opprop – morgenmøte. Kommentarer til gårsdagen. Ting vi har glemt?
10.30 Spille igjennom hele stykket med kostymer.
12.30 LUNCH + div. eget arbeid. Sminke til de som har replikker.
13.00 Gjennomkjøring av hele stykket med kostymer og sminke.
15.00 Rydd opp, hold orden. Sjekk sminke-flekker og papir på toaletter!

Husk!!
Lag rutiner for deg
og dine ting. (Instrumenter, kostymer, rekvisita
m.m.) Finn deg en
«garderobeplass».
Husk avstand!!!

Klare til forestilling??
Kl.

22. mars – 25. mars

10.00

Opprop – morgenmøte – oppsummering av gårsdagen.
Øve litt på enkeltprestasjoner, klargjøre til forestilling.

12.00

Skoleforestilling.

14.00

Ferdig. Rydd opp, hold orden, tørk av fingermerker på toiletter m.m.
- Pause fram til kl. 18.00.

18.00

Gjør klar til forestilling, lys/lydprøver m.m..

19.00

Offentlig forestilling.

21.00

Ferdig. Rydd opp. Sjekk sminkeflekker og papir på toaletter!

Husk!!

Nå er det alvor!
Gjør ditt beste og
vær en god lagspiller. Gjør hverandre gode!
Vask/rens hender
før dere spiser/
berører ansiktet.

Angående torsdag 25. mars kl. 21.00
Vi skal rigge ned kulisser/utstyr i Kolben og trenger hjelp fra elever og foresatte.
Alt skal deretter fraktes opp til Fløysbonn.
Sondre: 995 01 690, Morten: 407 29 363, Dancke: 906 06 1 27.
Fredag 26. mars er avspaserings-dag for musikal-elever og lærere

Reglement for musikal-elever som er i Kolben
Musikalelevene er skolens ansikt utad. De er godt synlig for alle andre når man beveger seg rundt i
Kolbotn sentrum med Fløysbonn-musikalens logo på genser eller jakke. Husk at hver og en av dere er
musikalens beste ambassadører. Ved å opptre høflig og hjelpsom mot mennesker dere møter, vil dette
skape en god karma/image for musikalen, og folk vil prate om dere i positive vendinger. Dette bidrar
til at flere ønsker å komme og se på ”A kind of Magic, Musicals”.
1.

Skolens reglement. + NB! Gjeldende smitteverns-reglement.

2.

Vis respekt for de som besøker/jobber i Kolben, kulturhus-ansatte, renholdere, i restauranten,
og brukerne av dette flotte kulturhuset. Vi er på samme lag!

3.

Vis respekt for de flotte lokalitetene. Opptre varsomt mot inventar og utstyr. Ikke legg
beina på stolryggen foran deg. Ikke tråkk på bord og stoler. Sparkesykkel, skateboard,
rulleskøyter, el.-rullebrett o.l. er ikke tillatt bruk inne i Kolben, eller på senteret.

4.

Vær høflig og hjelpsom mot dem dere møter, vi trenger all den sympati vi kan få. Ikke minst
kan det være vi trenger hjelp fra dem. Husk alltid: dette er jo vårt potensielle publikum!!

5.

Søppel og tomflasker er et personlig ansvar. Ikke kast tomflasker og papir m.m. på gulvet.
Legg søppel der det hører hjemme, i søppelposene på kulisselageret.
NB! Ingen andre enn musikal-elever har adgang bak scenen og i garderobe-området.

6.

Ikke drikk av hverandres flasker, og skjerp hygienen med hyppig håndvask m.h.t. sykdom.

7.

Ikke lek med kulisser, kostymer, rekvisita og instrumenter. Disse tilhører kun bruker!

8.

Ikke sleng fra dere sekker, klær, instrument-bagger, tomflasker o.a. i salen, mellom stol-radene eller på scenen. Ha dine egne ting på en fast plass/bord/stol bak scenen.- Lag din egen
”garderobe”.

9.

Opptre rolig og fornuftig!!! Ikke løp rundt og vær bajas eller fnisedukke. Det ligger ofte
sekker, jakker, bagger og flasker der du minst venter det, man kan fort snuble og skade seg.

10. Har du litt fritid, så bruk den til øving, mat og drikke eller frisk luft. Det er også lov til å
hjelpe hverandre og gjøre hverandre tjenester, f.eks. støtte til manus-lesing. Noen har mye å
gjøre, og andre har mindre å gjøre. Sluttresultatet blir bedre når man stiller opp for hverandre.
Musikalen blir aldri bedre enn det svakeste ledd.
11. Det å låne noe fra andre er en risikosport. Da må man nemlig levere tilbake, evt. legge det
tilbake på nøyaktig samme plass hvor man tok det, der det hører hjemme, og til avtalt tid!!
12. Opptre korrekt og høflig på Kolbotn torg og i de tilhørende butikker. Sparkesykkel, div.
rullebrett og lignende hører ikke hjemme innendørs, heller ikke i Kolben. Nevn dette også for
venner... Husk dere er hele tiden ambassadører for Fløysbonnmusikalen, og alle dere møter er
potensielle publikummere. Oppfør dere slik at de får lyst til å komme på en forestilling!
13. Sal 1 skal ikke benyttes til bråking, «festing» og dansing i pausene. Her skal det være stille
og rolig med mulighet for å sove/hvile.
P.S. Vær forsiktig med «farefulle» fritids-aktiviteter som trampoline, skateboard,
snowboard/twintip/big-jump, m.m. i denne musikal-perioden!
Hold avstand!! Begrens nærkontakter, også hjemme!!

