HJØRRING GYMNASIUM / STX og HF
indbyder elever, familie og medarbejdere til skolefest
Årets traditionelle STORE SKOLEFEST, hvor skole og hjem mødes, afholdes
Tirsdag den 15. februar 2022 kl. 18.30 for klasserne: 3a, 3l, 3y, 2a, 2m, 2k, 2y, 1l, 1m
Onsdag den 16. februar 2022 kl. 18.30 for klasserne: 2p, 3k, 3u, 1p, 1q, 2k, 2u, 1a, 1c, 1x
Torsdag den 17. februar 2022 kl. 18.30 for klasserne: 3b, 3c, 3m, 2b, 2c, 2l, 1b, 1k, 1y

PROGRAM
Festforestillingen: ”Farvespil” starter kl. 18.30 (dørene åbnes kl. 18.00)
Handlingen finder sted på et moderne dansk gymnasium, hvor klikedannelse og fordomme præger det
sociale liv, både blandt elever og lærere. Da et uventet venskab begynder at udvikle sig mellem den
politisk engagerede og feministiske Nora og den populære og moderigtige Emil, forstyrrer det derfor
den sociale orden på skolen. De eneste med overblik over situationen er de to pedeller, som ser og
hører alt, og som sammen med rektors hårdtarbejdende sekretær forsøger at skabe harmoni i det ellers
polariserede skolemiljø.
Spisning ca. kl. 19.45
Eleverne har dækket op til fælles spisning i kantineområdet.
Der serveres en let buffet med forskellige slags kød, kartofler og salater.
Drikkevarer
Drikkevarer til spisning kan forudbetales ved billetkøb via skolens hjemmeside
og bliver placeret ved klassens bord.
Priser: Øl og sodavand kr. 10, 1 flaske vin kr. 70.
I baren kan der kun betales kontant.
Les Lanciers ca. kl. 21.15 i idrætshallen
Den traditionsrige dans er en festlig oplevelse.
Musik og dans kl. 22.00 – 01.00
Fest og dans med dj og forskellige bands i skolens auditorium.
Til denne del er det kun skolens nuværende og tidligere elever, som må deltage.

Pris for hele arrangementet er kr. 130 pr. deltager. For medvirkende i forestillingen er prisen kr. 65 pr.
deltager.
Der udbydes 400 billetter til festforestilling, spisning og lanciers efter ”først til mølle-princippet”.
Derudover er det muligt at købe billetter til spisning og lanciers, hvor der ikke findes nogen
begrænsning. Af hensyn til hel- og samhørigheden er prisen dog den samme.
Tilmelding og betaling via safeticket på skolens hjemmeside senest fredag den 4. februar kl. 12.30
Vi glæder os til at se jer alle.
På skolens vegne
Elsebeth Gabel Austin, rektor

