Naše Desatero:
1)

Kurzy začínají příjezdem v pondělí 4. 7. (ubytování 15-18 hodin), v 19
hodin večeře, 20 hodin schůzka s lektory. Odjíždíme v pátek 15. 7.
dopoledne.

2)

Velmi pečlivě vyplňte přihlášku = včetně skladeb, které chcete hrát,
kromě klavíristů musím oznámit korepetitorkám skladby, které na ně
čekají. Pokud víte, u kterého lektora byste rádi studovali, nebojte se ho do
přihlášky napsat. Ti, co nevědí se domluví na schůzce lektorů v pondělí
večer.

3)

Prosím, po objednání jídel a celkovém Uzamčení přihlášky (nutné!!!)
zatím nic neplaťte, platbu proveďte až v polovině června! Pokud máte
zájem o dietní jídla, přihlaste se co nejdříve! (E.Š. 737 978 905)

4)

Nezapomeňte na novou platební kolonku = poplatek města Litomyšl (při
celém ubytování je to 110,- Kč (10,- Kč za každý započatý den). Platí
všichni účastníci nad 18 let (výjimka jen pro nositele průkazu ZTP).
Pozor – výjimku nemají osoby nad 65 let.

5)

Nezapomeňte doma noty klavírního doprovodu! Paní korepetitorky s
sebou nemohou vozit všechny doprovodné noty náklaďákem…

6)

Vezměte si sebou vaším jménem označený notový pult!

7)

Vezměte si s sebou asi 3 roušky, povinnost nošení se může kdykoliv
změnit.

8)

Přihlaste se co nejrychleji, ať vás nezaskočí uzávěrka přihlášek na začátku
června! Ti, co jezdí do Litomyšle již několik let, by si měli pospíšit, aby
na ně zbylo obvyklé ubytování…

9)

Všichni violoncellisti a kontrabasisti potřebují ke vstupu do budovy
Domova Mládeže pevnou podložku (nestačí kus koberce!) na zapichování
svých bodců! Podlahy všech pokojů a učeben jsou pokryty velmi drahým
marmoleem a bodce vašich nástrojů v něm vypichují nevábné trojúhelníky
a náprava je možná jenom výměnou marmolea – nepřejte si vědět, co to
stálo. Jednou stačilo.

10) Je samozřejmé, že v Domově mládeže je přísný zákaz donášení a pití
alkoholických nápojů. Pro účastníky mladší 18ti let, platí tento zákaz
všude, po celé Litomyšli. Moje výjimka – jedno malé pivo po konzumaci
chleba se sádlem, jinak pouze nealkoholické nápoje. Pokud se budete
domnívat, že to je jen dobrý vtip, budete muset skvělou litomyšlskou
společnost okamžitě bez náhrady opustit. Nebyla by to škoda?

