Fredagsbrev
Århus Friskole d. 24. august 2007

Nyt teaterhold på
Kucheza!!!
Har du lyst til at lave sjove,
mærkelige eller skrækkelige figurer,
dramatisere scener om alt fra
had og kærlighed til krig og fred?
På teaterholdet kan du selv påvirke
og komme med dine egne idéer til
hvad vi skal arbejde med og hvilke
forestillinger vi selv skal lave.

Kuchezabørn over 10 år. Vi laver også fester,
samba optog, Kucheza cd’er og hvad vi ellers
finder på…
Lærer teamet består af unge musikere og
dramapædagoger, som brænder for, at
Kucheza skal være et fristed, hvor fællesskab
omkring musik og drama er det vigtigste.
Teaterholdet er for 10 – 16årige og foregår
mandag fra 18.00 – 19.30
Pris: en sæson (12 x 1,5 time) 700,-, Et helt
år: 1400,- kr.

Udover leg og improvisation skal der også
arbejdes seriøst med både en
juleafslutningsforestilling og en musical, som
vi skal rejse med til Holland i påsken 2008.

Holdstart uge 37

Kucheza er en musik og teater klub som
ligger i Åbyhøj. Når du går til Kucheza, går
du på et hold en gang om ugen. Der udover
sker der en masse spændende ting i Kucheza
som du kan deltage i: Fx har vi hver anden
tirsdag en frivillig kucheza klub, hvor vi
blandt andet laver mad, spiller musik og
hygger os. Hvert andet år rejser vi til et land i
Europa med en fælles forestilling med alle

lærer: Truls Madsen, Tlf. 61 85 63 51

For mere information og tilmelding tjek vores
hjemmeside: kucheza.dk eller ring til

IDRÆT I 2. OG 4. KLASSE
Husk idrætstøj og sko til idrætstimerne.
Vh. Karin

Scenen

13:00 Velkomst, 8. Klasse
13:20 Lille Gul - bh. klasse og 1. klasse
13:35 Blå Bigband - 2., 3., 4. klasse
13:55 5. klasse
14:05 6. klasse
14:20 7. klasse
14:35 Børnenes Friskoles Big Band
15:00 Pause
15:30 8. klasse
15:40 8. og 9. klasse
15:50 9. klasse
16:00 Lærerband - sang og leg
16:40 Århus Friskoles Big Band
17:00 Gamle Big Band
17:20 Leed Complete - jazzede gamle lærere i
blå toner
18:00 Pause
18:45 Via Viki - Mellerup-reggae (tidl. Katharsis)
19:30 Happyhed - nuværende og gamle elever med funk,reggae og soul
20:15 Flødeklinikken - funky hip-hop og rap med gamle elever
21:15 GogoMyShoes - navnet siger det hele
22:00 SLUT (den fede dame synger)

Cafe Scenen
’Indslag med Leif Falks og Anne Lises bossa-band, Bechs Bureau og meget andet.
Der bliver desuden mulighed for jam.
Se opslag på dagen vedr. tider!’

Mad og Drikke
Glem alt om lørdagsindkøb, stegeos og opvask.
for i morgen er det Høstival, hvor vi serverer masser af lækker mad:
Shawarma
med oksefilet
eller falafel ……………………………………….
Pris 25,

Chili con Carne
Salat og brød ………………………………



Oksefilet eller kyllingebryst
Kartoffelsalat med krydderurter,
Mixed grøn salat med hindbærdressing,
Tzatziki og brød …………………………………
50,-

Pris 25,-

Pris

Køb dine drikkevarer i en af de 3 barer:


Fadøl ……………………………………………..
20,-

Pris



Sodavand …………………………………….......
8,- (+ pant 2,-)

Pris



Et glas vin …………………………………….….
15,-

Pris



En flaske vin ……………………………………. Pris 60,-

Der er også mulighed for at købe slik, chips, pandekager og frugt.

Bemærk at mad skal betales med mad billetter,
som købes i Baren.

Loppemarked
Der er kommet rigtig mange gode ting til loppemarkedet :-)
I år vil der bl.a. være en uovertruffen stilfuld tøj- og klædes
afdeling i alle trends og stilarter.
Kom og brug lidt tid til at ose med os eller en ven, ind
imellem fede musiknumre og lækker mad og drikke.

Lot t eri
Vil du være sikker på at deltage i vores lotteri med præmier
for 35.000, så bestil lodsedlerne på lotteriets hjemmeside
inden Høstivalen:
www.labco.dk/aargang1999/lotteri.htm
De sidste lodsedler vil blive solgt i baren på Høstivalen.

Leg og Spil
Er du ikke til loppemarked, musik og øl.
Så besøg Las Vegas, og Geek Zone i 9 klasses lokale,
med PC og Playstation spil.
Eller besøg Funny Zone på fodboldbanen, med trampolin mm.

Kagefeen

Slap af med en kop kaffe og en lækker kage eller et stykke lagkage.
Vi serverer også varm kakao, te og Irish Coffee.
Tag en sundhedskage eller bolle med ind i Wellness.

Well Ness
Trænger du til at slappe af, så besøg vores Welness område i
Blå Gruppe . Massage, afspændingsmusik, neglemanicure mm.

“Ask not what you can do for 8.klasse.
Ask what the Høstival can do for you"
Vi glæder os til at se Jer
mange hilsener 8. Klasse.

