COVID-19
BLÅS- och STRÅKORKESTER
Tisdag den 29 september startar:
I aulan på VBU
Blåsbus

Kl.17.30-18.15

Onsdag den 30 september startar:
I Baptistkyrkan
Symphonic Band
Tonfixarna

Kl.16.45-17.45
Kl.18.00-18.40

Torsdag den 1 oktober startar:
I aulan på VBU
Stråkfamiljen
Fräs-stråket
OrkesterOrkanen
Chamber Strings

Kl.16.30-17.10
Kl.17.20-18.00
Kl.18.10-19.00
Kl.19.10-20.00

I musiksalen
A Bless from A Bow

Kl.20.10 – 20.50

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket i praktiken innebär:








Vi sitter med stora avstånd i orkestern (minst 1,5 m mellan varje elev).
Alla elever har ett eget notställ (ta med egna pennor och dina noter).
Alla elever ska tvätta händerna innan orkestern, (På VBU finns toaletter i
korridoren nedför aulan, på Baptistkyrkan finns en toalett vid entrén, men även
möjlighet att tvätta händerna i köket på andra våningen och i köket bakom
orkestersalen).
Vid minsta förkylningssymtom= stanna hemma, men meddela din lärare att du
inte kommer.
För att minimera antalet personer i undervisningsrummet/aulan vill vi att alla
föräldrar stannar utanför!
För att undvika trängsel har vi separat in och utgång till/från aulan.
Ingången sker genom den närmsta dörren och utgången genom dörren längre
bort i korridoren.

KÖR
Vi följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer gällande hur vi ska bedriva
körverksamhet.






De tar upp vikten av god handhygien, att vi tvättar händerna innan och efter
lektionen.
Att vi håller avstånd till varandra både i lektionssalen och att vi tänker på att inte
stanna kvar och prata i korridoren efter lektionerna, det får gärna göras utomhus.
Noter är individuella (ta alltid med dina egen noter/texter)
Vi har mindre grupper för att lättare kunna sprida ut oss i salen när vi sjunger.
Och även här gäller såklart att vi stannar hemma vid minsta symtom.

DANS
Vi följer folkhälsomyndigheternas restriktioner.






Vi har schemalagt mellanrum mellan grupperna för att minimera kontakten mellan
eleverna. Viktigt att ni inte stannar kvar i korridorerna efter lektion och pratar, det får
ni gärna göra ute.
För er som gått hos oss tidigare kommer ni se att vi har kortat ner lektionerna 5 min för
alla då vi hellre ser att alla grupper får bli kvar istället för att stryka grupper för att
kunna utöka mellanrummen. Hoppas ni har förståelse för detta.
Vi har minskat ner antalet elever per grupp vilket har gjort att några har fått byta.
Känner man minsta symptom stannar man hemma (gäller både elev och lärare).
Vi ber er tvätta händerna innan lektionsstart och direkt efter.

Tillsammans hjälps vi åt!
Vi ser fram emot att träffa er och spela, sjunga och dansa tillsammans igen!
Vid frågor kontakta:
Lena Nilsson 0240-864 29
kulturskolan@vbu.ludvika.se

