
Tips till konsertvärdar 
vid Adolf Fredriks musikklasser 

Ta kontakt med dirigenten en dryg vecka innan konserten: 
•  Hur många behövs? (Ha inte med fler personer än vad dirigenten begärt, det blir bara rörigt.) 
•  Skall det vara någon form av förtäring, eller finns det eller behövs det inte? 
•  Hur många buketter skall köpas, samt till vilka? (Samordna blomfrågan med konsertansvariga i 

den andra körklassen.) 

Fråga först konsertgruppen vilka som kan ställa upp som vakter, och om det behövs fler, så fråga resten av 
klassföräldrarna. 

Vid konserter i till exempel Konserthuset eller Berwaldhallen är det viktigt att det finns en vakt vid 
hyllorna där musikerna lägger sina instrument, så att inga olyckor inträffar. 

Till konserten är det mycket bra att ha med: 
•  engångsmuggar 
•  vatten 
•  dextrosol 
•  pappersnäsdukar 
•  säkerhetsnålar 
•  huvudvärkstabletter 

Klassföreståndaren är nästan alltid med vid konserter, så kolla med henne/honom på repetitionen om det 
är något särskilt han/hon vill ha hjälp med. 

Vatten får barnen dricka före och efter, men inte under konserten. Se till att de är kissade innan de går in. 

Vakterna plockar upp skräp m.m. efter eleverna, samt ställer i ordning ombyteslokaler i ursprungligt skick. 

Luciamorgon i kyrkan: 

Medtag ca 4 hinkar, vattenfyllda till drygt hälften och med en handduk i varje hink. 

Det är viktigt att åtminstone en av vakterna är med på repetitionen, så att någon vet var farligheterna kan 
uppstå. 

Till lucia behövs dessutom (utöver det som nämnts ovan): 
•  extra röda band 
•  extra papp till ljusmanschetter 
•  flera paket ljus (bättre att ha med för många än för få) 
•  tändare 
•  silvertejp 

Se till att alla föräldrar vet att det är kronljus/stearinljus som gäller! Allt annat rinner och bränns. 

Alla ljus skall vara förtända innan entrén i kyrkan, annars tar tändningen för lång tid. 

Lucia i Globen 
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