Associação de Música das Escolas Públicas de Marlborough
P.O. Box 200, Marlborough, MA 01752

www.mpsmusic.org

Junho de 2022

Prezado(a) Estudante(s) e Pais/Responsáveis da Banda da escola de ensino médio:
Espero que você tenha umas férias maravilhosas no verão, mas antes das férias, por favor, reserve alguns minutos para rever
esta informações importantes sobre o acampamento da banda, pedidos de sapatos da banda (resposta necessária até 22 de
julho) e o link para agendar os dia de prova e ajuste das roupas para as apresentações.
BANDA DE MARCHA E PORTA-BANDEIRA
Por favor, experimente seus sapatos da banda. Se você não conseguir encontrá-los ou se eles não couberem, você
precisa fazer um pedido hoje para que os sapatos estejam disponíveis para que você experimente durante sua
consulta de prova e ajuste. Não esqueça que sua primeira apresentação é o Desfile do Dia do Trabalhador (Labor
Day 5 de setembro) e os sapatos de marcha do Drillmaster fazem parte do seu uniforme. Você poderá experimentar
os sapatos durante sua consulta prova e ajuste , o que lhe dará tempo para encomendar novamente se precisarmos
de trocar o tamanho. Por favor, limpe seus sapatos atuais se for usá-los (você pode usar água e sabão para
limpá-los)
PARA ENCOMENDAR OS SAPATOS:
Por favor, preencha o cartão em anexo e envie-o pelo correio com um cheque no valor de $38.00 feito para a
"MPS Music Association" antes do dia 22 de julho. Por favor, não espere - o pedido do grupo será feito no
dia 27 de julho. Por favor, envie por correio para: MPS Music Association, c/o Marlene Manell, 239
Wilson Street, Marlborough, MA 01752. Se você acha que comprar os sapatos de marcha será uma dificuldade
financeira, por favor deixe o Sr. Verdone, jverdone@mps-edu.org, ou a Sra. Manell, mrmanell@gmail.com saber o
mais rápido possível.
Tamanhos disponíveis:
Feminino
Masculino
5 to 12 ½ largura média apenas (tamanhos inteiros
3-10 ½ largura média apenas (tamanhos inteiros e
e meio)
meio)
13 a 18 médio ou largo (somente tamanhos inteiros)
11-16 médio ou largo (somente tamanhos inteiros)
Observação: Quando medir os sapatos da banda de marcha, favor usar o tamanho do sapato social dos estudantes, ao invés do
tamanho do tênis.
INFORMAÇÕES SOBRE O ACAMPAMENTO DA BANDA
ONDE:
Entrada do Auditório da Escola Intermediária Whitcomb, chegada e saída no saguão/Lobby
Lembrete - os alunos que estão retornando tragam sua sacola de cordão e sua garrafa de água.
QUANDO:
diariamente.

De segunda a sexta-feira, de 15 à 19 de agosto de 2022, das 9: da manhã às 3: 30 da tarde

TRAGA:

Os estudantes devem trazer um almoço de segunda a quinta-feira e trazer protetor solar.

INFORMAÇÕES GERAIS: Os estudantes estarão tanto dentro aprendendo música quanto do lado de fora aprendendo
o show de campo. Eles deverão usar shorts de comprimento apropriado, camisetas ou
blusas e tênis para andar confortável e tocar seus instrumentos do lado de dentro e fora.
Traga também uma blusa de manga comprida no caso o A/C esteja ligado no auditório.
ALMOÇO DA SEXTA-FEIRA: Na sexta-feira à tarde do acampamento da banda, a Associação de Música da MPS fornecerá
almoço que pode ser na casa de um estudante ou na Escola Whitcomb para agradecer a todos os
estudantes, professores e assistentes por seu esforço durante a semana.
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PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS ADULTOS PARA O ALMOÇO DE SEXTA FEIRA:
Precisamos de alguns voluntários adultos que estejam disponíveis para ajudar na preparação (a partir das 11:00 da
manhã) e na limpeza (a partir das 3: 30 da tarde). O local será anunciado durante o acampamento da banda. Se
estiver interesse em ajudar, favor enviar um e-mail para Marlene Manell mrmanell@gmail.com
PROVA E AJUSTE DE TRAJES DA BANDA DE MARCHA/PORTA-BANDEIRA E TRAJES DO CONCERTO:
PROVA - QUANDO: 22 e 23 de agosto das 8:20 da manhã às 1:40 da tarde e 24 de agosto das 8:20 às 11:20
da manhã na Sala do Coro da MHS. O agendamento levará aproximadamente +/- 30 minutos.
Para perguntas/problemas, por favor, entre em contato com a Sra. Manell pelo e-mail mrmanell@gmail.com
ou por mensagem de texto 508-735-8386.
PROVA - COMO: Todos os alunos que estão na Banda de Concerto, Porta Bandeira, Orquestra Sinfônica,
Jazz e Coro A cappella são requeridos a agendar um horário através deste link.
https://www.signupgenius.com/go/508084ca4ad2fa2fc1-aug2022
O link também está na página principal do nosso site mpsmusic.org :
Ajustes serão feitos no dia do seu agendamento para todas as roupas dos grupos que você estiver participando. É importante
que você faça e mantenha seu horário, pois este é o único momento em que nossos costureiros voluntários estarão no local para
lhe atender.
PROVAS DE VESTIDOS: TRAZER PARA SUA CONSULTA OS SAPATOS QUE VOCÊ USARÁ NO PALCO.
(Inclui Banda de Concerto, Orquestra Sinfônica e A cappella)
Os saltos para todos os sapatos pretos devem ter 2" de altura ou menos. Os sapatos sem salto também
servem. Os vestidos serão embainhados de acordo com a altura do salto do sapato que você estará usando
no palco. Traga os mesmos sapatos para seu agendamento de prova. Favor consultar a Folha de Trajes de
Apresentações Necessário em anexo para maiores informações.
CONJUNTO DE JAZZ:
OS ESTUDANTES DE JAZZ PRECISAM PROVIDENCIAR SUA PROPIA CALÇA PRETA
SOCIAL (SEM BRILHOS OU ENFEITES METÁLICOS), OBSERVAÇÃO: calças justas, calças elásticas,
leggings etc. NÃO são permitidos.

LEVE SUA CALÇA SOCIAL PRETA PARA SUA CONSULTA. FORNECEREMOS OS 6
BOTÕES (PARA 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 basicamente costura reta, fazer e desfazer bainhas de calças, mangas e
vestidos. Gostaríamos de sua ajuda durante os dias de 22 a 24 de agosto, das 9:00 da manhã às 2:00 da
tarde (ou qualquer horário desses dias). Se estiver interesse em ajudar, por favor, envie um e-mail para
Marlene Manell no e-mail mrmanell@gmail.com.
ASSENTOS RESERVADOS PARA OS JOGOS DE FUTEBOL AMERICANO
Para aqueles que gostariam de sentar-se nas arquibancadas com outros pais de música durante os jogos de futebol, solicitem a seção
de pais/responsáveis da banda. Como os assentos reservados serão obrigatórios, você provavelmente desejará comprar um ingresso
de temporada reservado que custará aproximadamente $30 para todos os jogos em casa (com exceção dos jogos Play Off). As
datas de venda de ingressos serão publicadas nos sites MHS e MHS Athletic. Por favor, entre em contato com o Sr. Rudzinsky,
Diretor de Atletismo para maiores informações.
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SITE DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE MÚSICA DA MPS
Os voluntários são as colunas da nossa organização! Existem várias oportunidades para voluntários. Por favor, seja generoso com
seu tempo quando nosso coordenador voluntário entrar em contato com você para ajudar. Ou não espere para ser chamado, basta
preencher o formulário de voluntário em nosso site. Para saber mais sobre trabalho voluntário, consulte a seção de voluntários em
nosso site www.mpsmusic.org. Obrigado a todos os voluntários passados, presentes e futuros!

RECAPITULAÇÃO - DATAS A LEMBRAR:

Encomendas de sapatos da banda tem que ser feito antes de - 22 de julho de 2022

Marque um horário para provar e ajustar seus uniforme da banda de marcha e roupas para as
apresentações do concerto até 5 de agosto







https://www.signupgenius.com/go/508084ca4ad2fa2fc1-aug2022

Acampamento da banda – 15-19 de agosto de 2022 - 9 da manha às 3:30 da tarde, Escola Whitcomb
Middle, Entrada do Auditório
Prova de uniformes e roupas de apresentação - 22 a 24 de agosto de 2022 - sala de coro da Escola
Marlborough High
Desfile do Dia do Trabalhador - segunda-feira, 5 de setembro de 2022 - Banda de Marcha da HS Apresentação obrigatória
Primeiro jogo de futebol Americano em casa - sexta-feira, 17 de setembro de 2022 - Banda de Marcha da
HS- apresentação obrigatória
Segundo jogo de futebol Americano – Sexta-feira, 30 de setembro de 2022 – Banda de Marcha da HSapresentação obrigatória

Espero que você tenha um verão maravilhoso. Se você tiver alguma dúvida, por favor, envie-me um e-mail, ligue ou envie uma
mensagem de texto. Obrigada.
Atenciosamente,

Marlene Manell
Presidente, Associação Musical da MPS
mrmanell@gmail.com
Celular 508-735-8386 (conversa/texto)

