EMLS 30 SAAREMAA LAULUPÄEV
„LAULIS ISA, LAULIS POEGA“
OSALEJA INFO
* NB! Kuressaarde saabudes palun registreerige koor INFOTELGIS – Lossihoovi
peasissekäigu juures oleval parkimisalala
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LAULUPÄEVALISE TUNNUS on käepael (laulupeo „Maa ja ilm“ toetus) mis tagab:
* pääsu Kuressaare Lossiplatsile, toitlustusalale ja
* TASUTA! lossi tualeti kasutamise.
TOITLUSTUS
Kooride toitlustus toimub käepaela alusel Lossi taga müüri ääres:
12:30 – 14:30 poistekooridele
14:00 – 15:30 meeskooridele.

Iga kollektiiv vaatab millal on kõige otstarbekam aeg süüa aga palume hoida kinni
poistekooridele ja meeskooridele mõeldud ajast. Oleme mõistvad ja heatahtlikud!
LAULUPÄEVA SUPI toob lauljatele AS Felix ja JÄÄTISE AS Balbiino.
Peale söömist palume kõik toidunõud k.a. jäätisepaber visata prügikasti!!!!!
Kõikidele poiste ja meeskooridele on ka ÕHTUOODE. Poistekoorid saavad selle kätte
peale lõunasööki ning meeskoorid peale kontserti toitlustamise alalt. Palume oma nn.
PORTSULE järele tulla koori esindajatel.
ATRIBUUTIKA
LIPP – iga koori lippur toob peale rongkäiku lipu lava taga asuvale vallile, et asetada see
lipualustesse. Koorid liiguvad rongkäigust tulles lava keskelt laululava ja lippur üle väljaku lava
taha.KOORISILDID- tuuakse rongkäigust tulles tuletorni poolsele lava küljele.
NB! Siltide ja lippude kättesaamise info PEAPROOVIS.
BUSSIDE PARKIMISVÕIMALUSED
Busside jaoks on Kuressaare linnamajanduse poolt antud meile kindlad kohad, kuhu
peaksime saama kõik oma transpordi ära paigutatud. Kuna antud platsidel puuduvad
reguleerijad, palume olla väga üksteist toetavad ning parkida bussid ja autod nii, et ruumi
jaguks paljudele. Parkimisskeemi lisan meilile!
RIIETUMINE
Esinemisriided tuleb kooridel vahetada busside juures, Loodame, et ilmaga veab. Kaasa
VIHMAKEEP!
RONGKÄIK
Rongkäiguks koguneme kell 15:15 – 16:00. Rongkäigu pea asub Lasteaia ja Lossi tn. nurgalt.
Toimuvate ehitustööde tõttu on SULETUD Tallinna tn ning liiklus ümber suunatud. Olukord
muutub iga päev, mistõttu täpne informatsioon ja teavitamine muudatustest 16. juuni
PEAPROOVIS! Palume olla tähelepanelikud.

Rongkäigu järjekord lisatud meilile.

OLULINE
* PUNASE RISTI telk asub Lossihoovi sissekäigu juures INFOTELGI kõrval (vt.plaan)
* Palun varustage oma koor veega, s.t., et igal poisil/mehel oleks olemas oma veepudel, mida
saab terve päeva jooksul täita.
* veepudelite täitmiseks asuvad suured veepudelid INFOTELGI juures! Täita saab ka Lossis
asuvates WC-des. Hoiame loodust ning eraldi veetopse veepudelite juurde ei panda!
* HOIAME PUHTUST JA KORDA!
VAJALIKUD TELEFONID
Marika Kuusik - 506 2765 üldkorraldus
Anu Kuslap - 526 5513 piletimüük
Varje Vürst - 5690 6035 registreerimine
Jüri Kaleviste - 507 4722 kooride liikumine kontserdil
Margus Arak – 565 4445 kooride liikumine kontserdil
Uno Käär – 518 5366 rongkäigu korraldus
Laine Kunnberg – 512 5380 Punane Rist

