Viktig informasjon ifm høstens øvelser på Herøyahuset

Påmelding på Spond er påkrevd. Vi må føre oppmøtelister mtp smittesporing; derfor er det
veldig viktig at alle svarer på Spond sånn at vi får lagd riktig navneliste.
Oppmøte er kl 19:00. Vi slipper ikke inn før da, og får dermed ikke klargjort salen tidligere enn
det; derfor er det viktig at alle møter kl 19:00, sånn at vi er klare til å begynne kl 19:15.
Inngang er hovedinngangen på framsida - utgang er sidedøra i hovedsalen. I pausa bruker vi
også sidedøra i salen.
Toaletter er i kjelleren ned fra foajéen.
Spriting av hender er påbudt hver gang man kommer inn i hovedsalen, både ved starten av
øvelsen, etter toalettbesøk, og etter pausa.
Ta med en plastpose til å putte kondenspapir i - det frarådes å dele pose.
Ta med eget notestativ. Vi må opprettholde énmeteren, og det er ikke tillatt å se sammen.
Treblås:
* Unngå bytte av ﬂis/rørblad under øvelsen i størst mulig grad.
* Ikke blås i klaﬀene. Dersom dere må blåse, bruk kondenspapir.
Messing:
* Ved tømming av kondens, hold papiret så tett inntil instrumentet som mulig, og blås/
tøm i papiret rett ned foran deg. Kast papiret umiddelbart i egen plastpose.
Slagverk:
* Hver slagverker bruker hvert sitt stikke-/køllesett. Dersom det må byttes, skal
stikkene/køllene rengjøres med våtservietter før man overlater dem til andre.
Alle skal rydde bort sin egen stol etter øvelsen; de skal stables 10 i høyden, og stå på rekke
inntil veggen.
Til sist minner vi om de fem pilarene:
1: Syke personer skal ikke delta ved samlinger (øvelser eller annet)
2: Alle må opprettholde god hygiene
3: Det skal ikke forekomme fysisk nærkontakt mellom personer
4: Det skal ikke forekomme sambruk/deling av utstyr eller instrumenter
5: Øvelsen/arrangementet skal foregå i egnede omgivelser mtp plass til disposisjon
Gode, lange hvilenoter fra
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