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Michael Skolens

Nytårskoncert 2017
PROGRAM:

Kl. 17.00

Eurytmi elever fra 11. og 12. kl.
Das Model

Overskolekor
Romeo

Mellemskolekor
I skovens dybe stille ro. Danmark.

Santo. Argentina.

Pause

Overskoleorkester
Summertime - Gershwin

Jesu bleibt mein Freude - Bach
Invierno Porteno - Piazolla

1812 Ouverture - Tchaikovsky
Copla Guijrana

Pause

5. klasse orkester
Greensleeves, traditionel. 

Ose Shalom,  Israel

Pause

Mellemskoleorkester
Les mois noir

Largo - Dvorak
Allegro - Haydn 

Slovakian Folksong
Pink Panther Theme
James Bond Theme

Milonga- Piazolla
Firn a heim.





Barnepige søges

Vi søger en ung barnepige som kan hjælpe os ca. 2 eftermiddage om 
ugen, med start i begyndelsen af februar.
Vi er en lille familie som for nylig er flyttet til Hjortespring fra Berlin. Vores 
datter Freia Pilar er 2 år og 8 måneder. På nuværende tidspunkt går Freia 
Pilar i dagpleje i Vanløse, men fra august starter hun i Brombærhuset på 
Michael Skolen.
Vi søger en ung pige - gerne elev fra overskolen på Michael Skolen - som 
kunne have lyst til at hjælpe os ca. 2 eftermiddage om ugen. Jobbet vil 
indebære at hente Freia Pilar i Vanløse kl. 15:00 og tage hende med hjem 
til vores hus i Hjortespring og tilbringe noget tid med hende der, frem til 
ca. kl. 17:30.
Er du sød, ansvarsfuld og energisk, og har du lyst til at have et fritidsjob 
som barnepige, så vil vi meget gerne møde dig.

Vi glæder os til at høre fra dig!

T: 29845281    M: maria_kamilla@outlook.com

De bedste hilsner

Freia Pilar, Luis og Maria

mailto:maria_kamilla@outlook.com


     

Opera Nordsjælland søger sangere til opsætning af Cavalleria Rusticana

Vi søger solister til de bærende roller som Santuzza (sopran eller mezzo), Turrido 
(tenor), Lucia ( contralto), Alfio ( bariton) og Lola (mezzo). 

Udover solister søger vi korsangere til opsætningen. Der er ledige pladser på alle 
stemmer. 

Vi afholder solistaudition d. 2/4- 2017, og niveauafklarende prøve for korsangere 
d. 4/2- 2017. 

Hvis du brænder for at fortælle den gode historie på scenen til akkompagnement 
af fuldt symfoniorkester, så meld dig som sanger. Vi garanterer god stemning og 
masser af skøn musik. 

Du kan melde dig til, og stille dine eventuelle spørgsmål via 
www.operanordsjaelland.dk

Lidt om Opera Nordsjælland

Opera Nordsjælland er en forening som opsætter operaer. 
Vi bruger professionelle instruktører, dirigenter, scenografer o.s.v., men på 
scenen og i de praktiske opgaver er der amatører. I de helt store roller kan der 
godt undtagelsesvis komme en professionel sanger ind og synge for et symbolsk 
beløb. Det er foreningens medlemmer der står på scenen. 

Mindehøjtidelighed
Vi vil gerne invitere Michael Skolen til Henrik Sørensens

(far til Sigurt 5. kl.) sidste afsked i

Vor Frelser Kirke, Christianshavn
lørdag den 28. januar 2017

Start: kl. 12.00 Vor Frelser Kirke
Slut: Søen ved Syddyssen

Dresscode: til udenfor, vi går fra kirken til søen
Transport: Metro til Christianshavn Torv derfra til kirken

Bil: parkering på Kløvermarksvej v/boldbanerne (gratis) – det er
der vi slutter. Gå afstand til kirken ca. 30 min.

Kærlig hilsen Sigurt og Tanja

http://www.operanordsjaelland.dk/


Kalenderen
Januar

Mandag d. 9. Første skoledag efter juleferien

Mandag d. 16. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Torsdag d. 19. Seminar om overskolen i Odense

Tirsdag d. 24. 8. klasse i Klunkehjemmet i Kbh.

Torsdag d. 26. 6. kl. forældremøde med SSP foredrag kl. 18.00

Fredag d. 27. NYTÅRSKONCERT Herlev Medborgerhus kl. 17-19

Mandag d. 30. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Februar

Mandag d. 6. 8. kl. elever og forældre møder Overskolelærerne 
kl. 19.00

Tirsdag d. 7. 2. klasse forældremøde kl. 18.00

Fredag d. 10. 8. kl. virksomhedsbesøg på Mayo-fabrik

Lørdag
Onsdag

d. 11.
d. 15. Lærere på kursus

Uge 7 d. 13.
d. 17. Vinterferie

Mandag d. 20. 7. klasse forældremøde kl. 19.00

Onsdag d. 22. 8. klasse på Avedøreværket
Bh.kl.-2. kl. Finn Nørlev foredrag kl. 18.00

Fredag d. 24. Fastelavn

Tirsdag d. 28. 3.-5. kl. Finn Nørlev foredrag kl. 18.00 derefter
3.-5. klasse forældremøde




