
NYTÅRSMARKED OG KONCERT 
SØNDAG DEN 27. JANUAR KL. 12.00 2019 

VIRUM GYMNASIUM, FUGLESANGSVEJ 66,  2830 VIRUM 
 
 
Traditionen tro, slår vi igen dørene op på Virum gymnasium for at byde alle familier 
på Suzuki Instituttet velkommen til vores årlige Nytårsmarked og –koncert J 
Koncertens formål er dels, at lytte til al den dejlige musik vores børn har lært at 
spille, et festlig samlingspunkt for alle Instituttets instrumentgrupper, og samtidig få 
muligheden for, at lære hinanden bedre at kende, ved at bidrage med vores 
sociale samvær J 
 

Kl.   9.00 Opstilling af stole i koncertsal samt kantine. 
Kl. 12.00 Koncert. 
Kl. 13.30 Café og Blandet bod åbner. 
Kl.  15.30 Oprydning. 

 
Til det har vi selvfølgelig brug for Jeres hjælp i form af:   
 
* ”Hjælpere” til opstilling af stole i både koncertsalen samt kantinen hvor vi 
efterfølgende mødes, og naturligvis til sidst hvor der skal ryddes op…… ;) 
 
* Et team som vil tage sig af den MEGET vigtige kage og Blandet bod, som er det 
helt store tilløbsstykke J 
* Et saft, the og kaffebrygningshold som holder til i køkkenet ved lærerværelset. 
* Og til sidst Jeres store bidrag af skønne kager, og andre spiselige sager, samt 
indlevering af aflagte legesager, bøger etc. som kan ”vækkes til live” og på ny 
give glæde og inspiration hos nye familier i den ”Blandet bod” J	
 
Husk at skrive pris på varen ( husk at overskuddet går til et godt formål – nemlig 
Jeres børn) 
Overskuddet bliver selvfølgelig størst, hvis alle bidrager med noget, og 
sammenholdet bliver bedst, hvis alle hjælper til med det praktiske før, under og 
efter arrangementet J 
 
VIGTIGT – VIGTIGT - VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT 
 
Huske at give besked til jeres lærer om hvilke opgaver I melder Jer til ! 
Vi går ud fra, at alle medbringer noget spiseligt, og at vi er fælles om oprydning og 
ikke mindst opgaverne i boderne – så går det hele meget bedre, og vi får et rigtig 
hyggeligt arrangement efter koncerten J Tag gerne lidt ”sundt” med for at stille 
den værste sult inden Caféen åbner ;) 

 
VI GLÆDER OG TIL AT SE JER ALLE TIL KONCERTEN ! 


