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I dag er der

Lanternefest

”Lanterne, lanterne,
sol og måne og stjerne,

skinne højt mit lys
skinne højt mit lys

skinne højt min lille lanterne…”

Her går jeg med min lanterne
Her går min lanterne med mig.

Deroppe lyser en stjerne
Den lyser ned på vor vej…

Morten, Morten, Morten var 
så from en mand, 

Lys på himlen satte han,
At deroppe se man kan,

Hvad der sker i by og land.



Det er i dag

Sophia Seminariet

Inviterer til fredagsforedrag den 11. november kl. 17.00
ved seminarielærer Ove Frankel, med følgende oplæg:

"Impressionisme, Monet og Farver"

Nogle af øjets særlige måder at opfatte på blev opdaget og udnyttet af 
impressionister og pointillister. I stedet for at blande farver på paletten 
bruger kunstnerne farverne ‘rene’ og klare, så de kan blandes af 
beskuerens blik.

Julebasar-erfaringsbøger

Hvis I ligger inde med julebasar-erfaringsbøger fra sidste år (og I ikke er 
klassens julestuerepræsentant i år) bedes I give dem videre til klassens 
julestuerepræsentant. I kan også aflevere bøgerne på kontoret, så får jeg 
dem hen til rette vedkommende.

Varsling af skolepengeforhøjelse

Som tidligere år vil der ved årsskiftet ske en forhøjelse af taksterne på 
skolepenge, Brombærhus og diverse ydelser pr. 1. januar 2017. De præcise 
beløb vil blive udmeldt i november i forbindelse med den endelige 
fastlæggelse af budget for 2017.

Entré ved musikaftener

Vi gør opmærksom på, at der ved musikaftenarrangementer er entré på 20 
kr. for voksne. Det ville være en stor hjælp, hvis I havde kontante og lige 
penge med til arrangementet.



Kalenderen
November

Mandag d. 7. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Fredag d. 11. Lanternefest kl. 17.00-19.00

Mandag d. 14. Musikaften kl. 19.00

Mandag d. 21. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Lørdag d. 26. JULEBASAR

December

Fredag d. 2. Adventsspiral

Lørdag d. 3. Kabaret på Klauzdal kl. 17.30

Mandag d. 5. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Onsdag d. 7. Musik Julematiné kl. 17.00

Onsdag d. 21. Sidste skoledag inden juleferien

Januar 2017

Mandag d. 9. Første skoledag efter juleferien

Kom til koncert
Lørdag den 19. november kl. 16.00

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Rosenørns Allé 22

Alicia Sevilla, klaver i koncert med Malene Lunds-
gaard, tværfløjte og Lise Rønlev-Knudsen, cello.

Klassisk samtidsmusik, fuld af drømmelignende 
melodier og intense følelser komponeret af Alicia.

Entre: 140 kr. Studerende: 70 kr.
Mobil Pay: 42 99 72 05

http://www.aliciasevilla.com/da

http://www.aliciasevilla.com/da

