
 

Information till vårdnadshavare : 
Hallsbergs kulturskolas integrerade körprojekt HT 2020: 

Körprojektet är ett av kulturskolans integrerade projekt i grundskolan, som vi har på uppdrag av 
kommunen, där målet är att alla elever i kommunen ska få möjlighet att möta kultur i olika former.  
Jag är just nu ute på 4 av kommunens skolor och sjunger tillsammans med eleverna!  
Vi lär känna våra röster och eleverna får också vara med och skapa lättare koreografi.  
Vi har fokus på Sångglädjen och att sjunga tillsammans!  

Världensbarngalan söndagen 11:e Oktober 2020 i Alleskolans Aula 

Som en häftig avslutning på körprojektet brukar alla elever som vill få anmäla sig att vara med på 
Hallsbergs gala för världens barn som kulturskolan anordnar i samarbete med Röda korset.  
MEN det som i år kommer bli lite annorlunda är själva galan. Då läget är som det är med 
begränsningar för folksamlingar m.m så har vi i år bestämt oss för att spela in galan istället. Vi 
kommer att spela in under en heldag i Alleskolans aula söndagen den 11 Oktober. 
Sedan klipper vi ihop en film av det som kommer läggas ut på nätet Fredagen den 16 Oktober 
kl: 18.00. Det är då barnkörer, liveband, konferencier och gästartist (Gladys Del Pilar) som kommer 
att spela in vid olika tidpunkter under dagen.  
Insamlingen till Världens barn kommer då att ske via Swish istället för att man köper en biljett till 
en fysisk gala.  

För att vi ska få ihop inspelning med alla inblandade så är det JÄTTEVIKTIGT för mig att veta 
hur många som vill vara med för att vi ska kunna göra detta ”Coronasäkert”. Därför måste alla 
elever som vill vara med och spela in föranmäla sig till mig! På nästa sida finns all information om 
hur du anmäler ditt barn och vilka tider som gäller.  

Jag hoppas att vi får ihop ett stort gäng sångglada elever till galan :)! 

Mvh 
Erika Olsson, Hallsbergs kulturskolan 
Mobilnummer: 072 540 10 74 

 



 
Anmälan till: 

Inspelning Världensbarngalan söndagen 11:e Oktober 2020 i Alleskolans Aula 

Här nedan fyller ni i anmälningslappen.  
Ert barn kan ta med den till skolan och lämna till mig eller ansvarig lärare i klassen ELLER ta ett 
kort på lappen och skicka direkt till mig på SMS, numret ser ni längst ner på första sidan. 
Det är väldigt viktigt att ni fyller i vårdnadshavares mobilnummer då jag kommer skicka ut mer 
information via sms när det närmar sig.  

Tidsramar söndag 11 oktober: 
Ca kl: 10.00-12.00 
Samling utanför Alléskolans aula, vid ingången på innergården.  
Vårdnadshavare ombedes att inte följa med in i aulan då vi vill begränsa antalet i lokalen.  
Ni hämtar sedan ert barn på samma ställe.   

Eleverna kommer bjudas på lättare mellanmål under inspelningen.  

I nuläget är tiderna preliminära. Det beror på att jag måste veta hur många elever som anmäler sig 
och utifrån det se hur många grupper kören måste delas upp i. Jag kommer meddela mer exakt tid 
för ert barn så fort anmälningarna är inne.  

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Onsdag 30 September.  
Vet ni redan nu att ert barn vill vara med så är jag tacksam att få in anmälningarna så fort 
som möjligt!  

Anmälningslapp (klipp av delen nedan och lämna in eller skicka sms med bild)  
………………………………………………………………………………………………… 

Jag vill vara med på Galan: 

Namn och skola:………………………………………………………………………………. 

Vårdnadshavare: 

Vårdnadshavares namn och mobilnummer: 

………………………………………………………………………………………………… 

Vi är medvetna om att galan kommer sändas ut på nätet och godkänner därmed att mitt barn 
får filmas (underskrift vårdnadshavare) : 

…………………………………………………………………………………………………


