14.11.2014
Kjære foreldre og foresatte ved Rudolf Steinerskolen Nesodden!
«Salmeboka minutt for minutt» er et sakte-TV-program som skal gå av stabelen første helgen
i advent, 28. – 30. november 2014. Initiativtaker og arrangør NRK, inviterte tidlig i høst alle
kor i landet til å delta.
Knut Melbye, sløydlærer og verneombud ved skolen, tente på idéen, og syntes dette kunne
være fint for oss som skole å være med på. At vi som lever hverdagene våre sammen på
Skoklefall, kan bidra inn i et felles nasjonalt prosjekt, at vi øver sanger for å synge for fler enn
oss selv og at vi kan bli litt kjent med salmeboka som er en kulturskatt og tradisjonsbærer i
Norge, var gode grunner til å forfølge idéen. Og så er det jo morsomt! Knut presenterte
forslaget i kollegiet, som gikk inn for saken. Skolen ble meldt på arrangementet som et
skolekor med elever og lærere, 1. og 2. klasse er ikke med. Nå i løpet av siste uke, har vi
kommet på at det ville være hyggelig å åpne for at foreldre også kan være med i koret. Da må
dere få med dere minimum to øvelser, på morgenen i salen klokken 8.30 til 9.00 i uke 48 eller
på lærermøtet klokken 16.10 på torsdag i samme uke. Øv hjemme, sangene ligger vedlagt.
I uke 44 øvde elever og lærere i salen hver morgen. Siden har klassene øvet hver for seg,
koret på mellomtrinnet har øvet i kortimen og lærerne på lærermøtet. I uken etter
julemarkedet, altså uke 48, vil vi igjen møtes om morgenen i salen for felles øvelse der.
Kirsten, klasselærer i 5. klasse, og Helge, musikklærer, har tatt på seg ansvaret med innøving
og dirigering. På selve dagen vil Natasja, eurytmipianist, akkompagnere oss.
Avgjørelsen om hvorvidt den enkelte elev skal delta på selve arrangementet, er selvfølgelig
opp til hver familie og er et fritt valg. Dagen det skal synges, er ikke en obligatorisk skoledag
og en del har kanskje planer og avtaler allerede. En ting man også må være innforstått med,
er at alle som deltar vil bli filmet og muligens vist på direktesendt TV.
Skolen har fått utdelt to salmer: nr. 435 og nr. 438. Dem skal vi synge ute på
Universitetsplassen, og vi er satt på spilleplanen lørdag 29. november ca. klokken 16.30. Vi
har blitt bedt om å møte en times tid i forveien, så vi ser for oss at vi drar i flokk og følge med
båten fra Nesoddtangen klokken 15.00. Vi starter og avslutter på Nesoddtangen brygge. Vi
rekker halv seks eller halv syv-båten hjem.
Logistikken lørdag 29. november skal forberedes godt. Alle elever skal bli tatt godt vare på,
og for å lage en god oversikt trenger vi tilbakemelding fra dere: 1) Skal deres barn være med?
2) Hvis ja, hvor mange av dere voksne kan være med å synge og/eller hjelpe til med reise
frem og tilbake, passe på en gruppe barn under hele turen?
Svar sendes til ida.talos@steinerskolen.no eller bare svar på denne mailen.
Vi gleder oss!
Vennlig hilsen kollegiet
v/Knut, Kirsten, Helge og Ida
For nærmere informasjon gå inn på
http://www.nrk.no/informasjon/60-timer-salme-sakte-tv-1.11987627

