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Prezados Estudantes do  Coro de A Cappella, Orquestra Sinfônica e Conjunto de Jazz e Pais/Responsáveis: 
 

Esta carta tem informações detalhadas importantes a respeito dos seus horários de prova de vestuário durante o mês de agosto.  
  
Provador de ternos da escola, vestidos longos para concertos e camisas de jazz será realizada na Sala de Coral da MHS e deverá 
demorar cerca de +/-30 minutos.  Por favor, marque um horário hoje para não se esquecer.  É importante que estes provadores ocorram 
durante as datas/horas solicitadas para garantir que nossos voluntários estejam disponíveis para que o vestuário seja alterado 
corretamente.  Não temos estes recursos durante o ano letivo.  
 

HORÁRIOS DE PROVA DE TRAJES PARA APRESENTAÇÕES: 
 

PROVA - QUANDO:  
22 e 23 de agosto na Sala de Coral da MHS das 8:20 às 1:40 e 24 de agosto das 8:20 às 11:20 
da manhã. Para perguntas/problemas, favor entrar em contato com a Sra. Manell em 
mrmanell@gmail.com ou mande uma mensagem de texto para 508-735-8386 

 
PROVA - 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 5 de agosto para uma prova de trajes 
através deste link 

www.signupgenius.com/index.cfm?go=w.manageSignUp#/30423278/design/ 
(também publicado em nosso site mpsmusic.org para sua conveniência) 

 
 

PROVA DE VESTIDOS: TRAGA PARA O SEU AGENDAMENTO OS SAPATOS QUE VOCÊ USARÁ NO PALCO 
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 SOCIAIS PRETAS (sem 
brilhantes ou enfeites metálicos).  
NOTA: Vestidos justos, Calças Apertadas, Calças Esticadas, Leggings ou peças de vestuário similares NÃO são 
Aceitáveis.  

TRAGA SUAS CALÇAS PRETAS PARA SEU AGENDAMENTO. Nós forneceremos os 6 botões (para aceitar 
os suspensórios) e marcaremos os locais em suas calças onde os botões precisam ser costurados 

 

 
PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS ADULTOS 

Precisamos de alguns voluntários adultos que possam costurar e que estejam dispostos a ajudar a alterar 
os uniformes, os ternos 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 22 a 24 de agosto das 9:00 às 2:00 (ou 
qualquer parte desses dias) Se estiver interessado em ajudar, envie um e-mail para Marlene Manell  
mrmanell@gmail.com 

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A ASSOCIAÇÃO DE MÚSICA DA MPS & WEBSITE 
Os voluntários são as Colunas da nossa organização! Há numerosas oportunidades de voluntariado.  Por favor, seja generoso com seu 
tempo quando nosso coordenador de voluntário entrar em contato com você para ajudar.  Ou não espere ser chamado, basta preencher 
o formulário de voluntariado em nossa página da internet. Para saber mais sobre voluntariado, consulte a seção de voluntários de nossa 
página da internet em www.mpsmusic.org. Obrigado a todos os voluntários passados, presentes e futuros! 
 
 
 



 

 

 
RECAPITULANDO - DATAS A LEMBRAR: 

 Por favor, faça seu agendamento pelo Sign Up Genius agora ou antes de 5 de agosto. 
o https://www.signupgenius.com/go/508084ca4ad2fa2fc1-aug2022 

 

 Provador dos Trajes de Apresentações - 22 a 24 de agosto de 2022 - Escola Marlborough High 

 
 

Tenha um maravilhoso descanso durante o verão.  Se você tiver alguma dúvida, por favor, me envie um e-mail, ligue ou envie uma 
mensagem de texto. Obrigada. 
  

Atenciosamente,   
Marlene Manell 
Presidente, Associação Musical da MPS 
mrmanell@gmail.com 
Telefone: 508-735-8386 (ligar/mensagem) 
 


