ROUPAS OBRIGATÓRIAS PARA AS APRESENTAÇÕES DA ESCOLA DO ENSINO MÉDIO DE
MARLBOROUGH – 2021/2022
A Escola do Ensino Médio de Marlborough e a Associação de Música da MPS fornecem itens na coluna intitulada "emitido". Assim
que as roupas e uniformes de apresentação forem entregues ao aluno, os itens são de responsabilidade do aluno e dos
pais/responsáveis...
Todas as Roupas de Apresentação emitidas serão armazenadas na escola. Os professores instruirão os alunos a
respeito deste procedimento.
Há momentos em que as Roupas para Apresentação serão tiradas da escola de um dia para o outro. Espera-se que os itens sejam
devolvidos limpos e em bom estado no dia após a apresentação. Se os itens não forem devolvidos ou não puderem ser usados para
apresentações, o estudante e os pais/responsáveis serão responsáveis por fornecer fundos para substituir o(s) item(s).
Atenção: As meias pretas para todos os grupos devem ser meias sociais ou meias tipo crew (meia na canela) que puxam até o
meio da canela. Elas devem cobrir o tornozelo e o meio da canela ou mais alto. Meias pretas são aceitáveis para a Temporada
de Concertos.
o Sapatos Drillmaster (para banda de marcha)- Os alunos compram. Informações fornecidas na carta do acampamento
da banda.
o Os Sapatos Drillmaster limpos podem ser usados durante o concerto, se desejado.
o Banda de Concerto, Conjunto de Sopro e Porta Bandeira que compõe a Banda de Marcha.
o **Para a Temporada de Concerto: Todos os sapatos pretos são aceitáveis - sem enfeites nos sapatos para qualquer
grupo**.
A que informações desta folha devo me referir?
Se eu estiver dentro:
ORQUESTRA SINFÔNICA Referir-se a: Orquestra Sinfônica
A CAPPELLA Referir-se a: Concerto de A Cappella, Coro Combinado
CORO MISTURADO Referir-se a: Coro Misto, Coro Combinado
BANDA DE CONCERTO Referir-se a: Banda de Concerto, Banda de Marcha, & Tambor Maior (se apropriado)
CONJUNTO DE SOPRO Referir-se a: Conjunto de Sopro, Banda de Marcha e Tambor Maior (se apropriado)
PORTA BANDEIRA Referir-se a: Porta Bandeira
CONJUNTO DE JAZZ Referir-se a: Conjunto de Jazz

Grupo
Banda De
Concerto

A cappella
***
Roupas de
Concerto

Obrigatório (Estudante irá Providenciar)
Terno: meias pretas, sapatos sociais preto***
Vestidos: nylons pretos ou Knee-Hi's (altura do joelho), sapatos sociais
preto** com saltos não mais que 2".
Observação: Sem colares, pulseiras, relógios, brincos ou acessórios de
cabelo que distrairão o olhar do grupo inteiro do palco.
Terno: meias pretas, sapatos sociais preto**
Vestidos: nylons pretos ou Knee-Hi's ( meia preta) (altura do joelho),
sapatos sociais preto** com saltos não mais que 2".

Coro Misto ** Todos: Calças Sociais Pretas, ou Saia Solida Preta Longa
Vermelho/verde Vestido Festivo camisa/blusa/suéter.
(Solomon Pond
Sem escrita na camisa.
Mall &
Meias pretas ou Knee-Hi's (altura do joelho).
Caroling)

Emitido
Terno: Blazer e calça de terno,
camisa social, gravata.
Vestido: - Vestido preto longo
para concerto
Terno: Blazer e calça de terno,
camisa social, faixa cintura azul,
gravata borboleta.
Vestido: vestido comprido. Colar
e Brincos
Nenhum

Sapatos sociais pretos**. Saltos 2" ou menos.
Casacos quentes / cachecóis / chapéus / luvas para apresentações
ao ar livre.
Opcional: Chapéus/Acessórios para cabeça festivos
Observação: A roupa de apresentação pode mudar de ano para ano.
*Por favor, consulte a Sra. McNulty para obter informações mais específicas.

*Sapatos Drillmaster - Compra de sapatos para estudantes. As informações serão fornecidas aos estudantes através de carta
aos pais.
**Para a temporada de concertos: Todos os sapatos pretos aceitáveis - sem enfeites nos sapatos para qualquer grupo***
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Grupo
Porta Bandeira

Obrigatório (o aluno deve fornecer)
Todos: meias-calças pretas ou meias pretas crew/social que
vêm no meio da canela e sapatos Preto de Marcha
Drillmaster *.
Os acessórios de cabelo & estilo serão decididos pelo grupo
com a aprovação do Diretor do Porta Bandeira.

Emitido
Top Laranja, Calça Preta, Collant de
manga comprida
Mudanças de ano a ano: Casacos
(Branco e Laranja), Capa

Observação: Os requisitos de uniformes podem mudar de ano
para ano dependendo do show de intervalo

Tambor Maior
Conjunto de Jazz

Banda de Marcha

Calça social: Meias Brancas e Sapatos Brancos de Marcha
Drillmaster*
Calças sociais pretas - nada brilhante ou de metal nas calças
(calças justas, calças elásticas, leggings e roupas similares
não são permitidos) com 6 botões costurados dentro da
cintura (aproximadamente ¾" de diâmetro e não são
fornecidos) para suspensórios, meias pretas, sapatos sociais
pretos**
Meias Pretas, Sapatos Pretos de Marcha Drillmaster*
Sem joias - Sem brincos (exceto pequenos brincos)

Coro Misto

Orquestra
Sinfônica

Conjunto de Sopro

Todos: Camisa/blusa de manga curta preta sem colarinho.
Calças sociais pretas, ou saia preta sólida longa
Meias pretas ou Knee-Hi's (altura do joelho).
Sapatos sociais pretos.**
Saltos 2" ou menos.
Calças jeans, tênis ou sandálias casuais não são
permitidos
Terno: meias pretas, sapatos sociais preto***
Vestidos: Nylons pretos ou Knee-Hi's (altura do joelho),
sapatos sociais preto** com salto não maior que 2".
Observação: Sem colares, pulseiras, relógios, brincos ou
acessórios de cabelo que distrairão o olhar do grupo inteiro
do palco.
Terno: meias pretas, sapatos sociais preto***
Vestidos: nylons pretos ou Knee-Hi's (altura do joelho),
sapatos sociais preto** com salto não maior que 2".
Observação: Sem colares, pulseiras, relógios, brincos ou
acessórios de cabelo que distrairão o olhar do grupo inteiro
do palco.

Jaqueta branca, Calça branca, Capa,
Chapéu e luvas brancas
Camisa preta, gravata branca,
suspensórios brancos

Uniforme Inclui: Casaco de Banda,
Calça de Banda, Capa, Chapéu, Pluma
(boina para percussão e tocadores de
tuba)
Túnica do Coro e Faixa

Terno: Blazer e calça de terno, camisa
social, faixa de cintura preta, gravata
de borboleta preta.
Vestido: - Vestido preto longo para
concerto
Terno: Blazer e calça de terno, camisa
social, gravata.
Vestido: – Vestido preto longo para
concerto

*Sapatos Drillmaster - Os estudantes compram. As informações serão fornecidas aos estudantes através de carta aos pais.
**Para Temporada de Concerto: Todos os sapatos pretos aceitáveis - sem enfeites nos sapatos para qualquer grupo**

