Associação de Música das Escolas Públicas de Marlborough
P.O. Box 200, Marlborough, MA 01752

www.mpsmusic.org

12 de Julho de 2021
Estimados Estudantes de Coro de A Cappella, Orquestra Sinfônica e Conjunto de Jazz e Pais/Responsáveis:
Olá e Feliz Verão! Espero que vocês estejam se divertindo muito e ficando frios. Esta carta tem importantes informações detalhadas
sobre seus trajes de apresentação em agosto, e informações gerais da Associação de Música.
ACESSÓRIOS DE VESTUÁRIO PARA APRESENTAÇÕES
Para todos os alunos de Coro de A Cappella, Orquestra Sinfônica & Conjunto de Jazz. Estas apresentações serão realizadas de 23 a 25
de agosto. As adaptações dos smokings e vestidos longos para concertos da escola serão realizadas na Sala de Coral da MHS e deverão
levar cerca de 30 minutos.
É importante que estas conexões ocorram durante as datas/horas solicitadas para assegurar que nossos voluntários estejam disponíveis
para que o traje seja alterado corretamente. Não temos estes recursos durante o ano letivo.
PROVAÇÃO - NOVO PROCEDIMENTO PARA UNIFORMES DE BANDAS DE MARCHA E TRAJES PARA
APRESENTAÇÕES:
PROVAÇÕES:
23 a 24 de agosto na Sala de Coral da MHS das 8:20 às 13:40 e 25 de agosto das 8:20 às 11:20. O
encontro levará aproximadamente 30 minutos. Para perguntas/problemas, favor entrar em contato
com a Sra. Manel em mrmanell@gmail.com ou mande uma mensagem de texto para 508-735-8386
PROVAÇÃO - COMO:
Todos os alunos que fazem parte da Orquestra Sinfônica, do Grupo de Jazz e do Coro de A Cappella são
obrigados a se inscreverem antes de 9 de agosto para um encontro apropriado através deste link (também
publicado em nosso site mpsmusic.org para sua conveniência),
www.signupgenius.com/index.cfm?go=w.manageSignUp#/30423278/design/
Você fará a provação para todos os grupos em que estiver em sua consulta. É importante que você faça e
mantenha sua consulta, pois este é o único momento em que nossos costuradores voluntários estarão no
local para atendê-lo.
PROVAÇÃO DE VESTIDOS: TRAGA PARA SUA CONSULTA OS SAPATOS QUE VOCÊ USARÁ NO PALCO
(Inclui Banda de Concerto, Grupo de Sopros, Orquestra Sinfônica e A Cappella)
Os saltos para todos os seus sapatos pretos devem ter 2" de altura ou menos. Os sapatos pretos sem salto também podem ser
usados. Os vestidos serão embainhados de acordo com a altura dos sapatos que você trouxer. Por favor, consulte a Folha de
Roupas de Apresentação Necessárias incluída para mais informações.
PROVAÇÃO DO GRUPO DE JAZZ:
OS ESTUDANTES DE JAZZ PRECISAM FORNECER SUAS PRÓPRIAS CALÇAS DE VESTIDO PRETO
(sem brilhantes ou enfeites metálicos).
NOTA: Vestidos justos, Calças Apertadas, Calças Esticadas, Leggings ou peças de vestuário similares NÃO são
Aceitáveis. Por favor, leve as calças pretas que você vai usar como parte do seu uniforme para que a Sra.
Manell ou a Sra. Wood aprovem.
PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS ADULTOS
Precisamos de alguns voluntários adultos que possam costurar e que estejam dispostos a ajudar a alterar os
uniformes, os smokings e os vestidos. É principalmente a costura reta que leva e tira bainhas de calças, mangas e
vestidos. Gostaríamos de sua ajuda durante os dias de 23 a 25 de agosto das 9h00 às 14h00 (ou qualquer parte desses
dias) Se estiver interessado em ajudar, envie um e-mail para Marlene Manell
mrmanell@gmail.com
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MPS MUSIC ASSOCIATION INFORMATION & WEB SITE
Volunteers are the backbone of our organization! There are numerous volunteer opportunities. Please be generous
with your time when our volunteer coordinator contacts you to help. Or don’t wait to be called, simply fill out the
volunteer form on our web page. To find out more about volunteering, please see the volunteer section of our
webpage at www.mpsmusic.org. Thank you to all past, present & future volunteers!
RECAP - DATES TO REMEMBER:

Please make your appointment via Sign Up Genius now or bfore August 9 th.



www.signupgenius.com/index.cfm?go=w.manageSignUp#/30423278/design/




Performance Attire Fittings – August 23 – 25, 2021 – Marlborough High School

Have a wonderful rest of the summer. If you have any questions, please e-mail, call or text me. Thank you.
Sincerely,

Marlene Manell
President, MPS Music Association
mrmanell@gmail.com
508-735-8386 (mobile text)
508-481-4043 (home – call between 9 am and 9 pm)

