
                  

 
 

 
 
Härligt! Snart är december här och NMK bjuder i år på två olika Luciakonserter i Nacka aula. NMK är 
också engagerade av Berwaldhallen för två Luciakonserter. I Berwaldhallen medverkar våra elever i 
åk 5, 6, 8 och 9 i ett musikaliskt möte med artisterna Rennie Mirro och Hanna von Spreti (tidigare 

Lindblad). Rennie och Hanna är två av Sveriges mest hyllade dansare och musikalartister. Eleverna 
kommer att träffa artisterna den 30 november för en repetition i Nacka aula. Vi ser sedan fram emot 
Luciakonserterna i Berwaldhallen där de alla musicerar tillsammans.  
 
Våra elever i åk 7 kommer att sjunga och agera tillsammans med tomtefar Fredrik Lycke,  tomtemor 
Nina Hjelmkvist och Nys-Nisse Nils Axelsson i Stockholms Konserthus produktion ”Barnens 
julkonsert”  Fredrik är en mycket välmeriterat musikalartist och Nina är kanske allra mest känd som 
programledare för Bolibompa och Nils en uppskattad skådespelare. De ackompanjeras av 
instrumentalister från Kungliga Filharmonikerna och en extra kompgrupp. Christoffer Nobin, ”ett 
svenskt stjärnskott på dirigenthimlen” leder konserten. 
 
Konsertdatum 
  3/12 medverkar åk 7 vid Barnens julkonsert i Konserthuset kl. 12, 14 och 16. 
 Information till berörda om ovan föreställning och om särskilda anhörigbiljetter finns på Schoosoft sedan augusti.   
  6/12 medverkar åk 6, 8 och 9 i Nacka aula kl. 19.00 
10/12 medverkar åk 5, 6, 8 och 9 i Berwaldhallen kl. 16.00 och 18.00 
14/12 medverkar åk 4. 5 och 9 i Nacka aula kl.19.00 

 
Allmänt om biljettförsäljning  

Anhörigbiljetter till konserterna i Nacka aula kan inhandlas mellan den 17 nov  kl. 10.00– 30 nov      
kl. 19 dec i Dieselverkstaden. För att säkerställa att alla elever ska kunna ha någon anhörig på plats 
vid en Luciakonsert styr vi initialt hur många biljetter ni får köpa och till vilken konsert. Dessa speciellt 
riktade biljetter per konsert köps vid Dieselverkstadens reception, Marcusplatsen 17 vid Sickla 
köpkvarter. Personalen vid Dieselverkstaden kommer att pricka av era inköp med stöd av klasslistor. 
Mer om konsertbiljetter nedan. 
 

   Konserter och mobilskärmar 

   Nacka Musikklasser ber publiken att inte använda upplysta skärmar eller kameror som med ljus och 

ljud kan störa konserten för medverkande och övrig publik.  

Välkommen på fika och mat vid Luciakonserterna 
Som vanligt är det åttorna som har hand om serveringen vid Luciakonserterna. De dukar fram kaffe 
och hembakat fika, men också något ”matigare” för dig som kommer direkt från jobbet. Välkommen 
från kl. 18 på konsertdagen eller i pausen. Hela överskottet från försäljningen går till klasskassorna. 
 

Luciakonserter 2017 



 
 
 
 
 
Annan allmän och viktig information  
 
Heldagsrepetition i Berwaldhallen 27/11.  
Åk 8 och 9 på plats i Berwaldhallen kl. 08.45, repetitionsdagen slutar för de flesta kl. 14.00.  
Tärnor ur åk 8 och 9 slutar kl. 14.30.   
Åk 5 och 6 på plats i Berwaldhallen kl. 09.00, repetitionsdagen slutar kl. 14.00. 
 

Elever bör ta med en väl tilltagen matsäck till Berwaldhallen både till repetitionsdagen 27/11 och 
till konsertdagen 10/12. Undvik mat som behöver värmas. 
 
Inför alla konsertdagar ber vi er föräldrar att påminna era barn och ungdomar om att sova och äta väl 
så att de samlar sina krafter. Vi rekommenderar att man i möjligaste mån ställer in andra aktiviteter 
under konsertveckorna för att orka med. Elever kan förutom de stora Luciakonserterna även ha 
externa luciatåg i december. 
 
Klädkod vid konserter med Nacka Musikklasser 
Vid våra konserter representerar eleverna främst Nacka Musikklasser och inte sig själva som 
individer. Därför är det viktigt att man följer angiven klädkod. Nacka Musikklasser önskar att 
medverkande undviker mycket korta kjolar/klänningar och djupa urringningar. Vi ber föräldrar att 
hjälpa sina barn att vara trygga i sitt konsertklädval. Lärare talar också med eleverna om klädkoden 
inför konserterna. 

 

 
 
Elevinformation inför Luciakonserterna i Nacka aula den 6 och 14 december 
Konsertdagen 
kl. 18:00 samling på scenen då startar repetitionen.  
Ombyteskläder för luciatåget och ytterkläder har man då redan levererat till anvisat klassrum. 
Eleverna kommer konsertklädda och bör ha ätit middag innan konserten.  
 

 
Klädsel 
Konsertdel pojkar                                                                                                              
Vit långärmad skjorta 
Slips för pojkar på högstadiet 
Svarta byxor 
Svarta strumpor 
Svarta konsertskor  
 
Konsertdel flickor 

Vit eller röd långärmad skjorta/ blus med svart kjol eller svarta byxor  
alternativt enfärgad svart, vit eller röd klänning 
Svarta strumpbyxor eller svarta strumpor  
Svarta konsertskor 



 
 
 
 
 
Klädsel med i packning 
Pojkar och Flickor 

Lucia- eller stjärngosselinne 
Glitter (för flickorna) 
Vita strumpor eller strumpbyxor 
 

 
Alla elever med långt hår ska ha det uppsatt eller hopsatt på lämpligt sätt av 
säkerhetsskäl då vi använder levande ljus 

 
 
 
Publikinformation inför Luciakonserten i Nacka Aula Luciakonserter den 6 och 
14 december 
 
Tider i Nacka aula: 

Kl. 18.00 Försäljning av ev. resterande biljetter  
Kl. 18.40 Publikinsläpp  
Kl. 19.00 Konsertstart 
Innan konsert och under paus finns fikaförsäljning i foajén  
Konsertlängd 2- 2,5 t inkl. paus 
 
Biljettpriser till Nacka aula: 

Vuxna 100 kronor och barn under 18 år 60 kronor 
Vi kan endast hantera biljetter i pappersform vid denna konsert. Ber er därför göra utskrift om köp 
görs via nätet. 
Bevakad garderob 10 kr 
Ytterkläder och större väskor måste lämnas in i den bevakade garderoben. (Brandsäkerhetsskäl) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                

 
Biljettsläpp och styrning av inköp: 
Försäljningsperiod i Dieselverkstaden 17 nov (från kl. 10:00) – 30 nov (kl. 19:00) för elevers 
anhöriga.  Avprickning där enligt klasslistor.   
 
Från den 1 dec släpps alla osålda biljetter för försäljning till allmänheten via 
www.ticketmaster.se och vid Dieselverkstadens biljettkassa som öppnar kl. 10.00. 

 
För att säkerställa att alla elever ska kunna ha någon anhöriga vid en Luciakonsert styr vi initialt hur 

många biljetter ni får köpa och till vilken konsert. 

 
Initialt till konserten 6/12 är det max 3 anhörigbiljetter till elever i åk 6 och 8 som får köpas. 
Initialt till konserten 14/12 är det max 3 anhörigbiljetter till elever i åk 4 och 5 som får köpas.  
Initialt till  en valfri konsert  är det max 3 anhörigbiljetter till elever i åk 9 som får köpas. Det finns 

ett begränsat antal biljetter reserverade per konsert för åk 9. Totalt finns platser för alla men inte vid en och samma 
konsert. En kombination av valmöjlighet och  ”först till kvarn” vad gäller konsertdagsval för anhöriga med barn i åk 9. 
 
Vi vill särskilt uppmana de föräldrar inom åk 8 som arbetar med fikaförsäljningen att köpa sina platser 
långt bak i salongen. 

 
Observera att den 1 december släpps ev. osålda biljetter till allmänheten. 

Då kan även anhöriga passa på att komplettera sina inköp av biljetter till konserten. 
 

 

 

http://www.ticketmaster.se/


 
 
 
 
 
Tre försäljningskanaler inför konserterna i Nacka aula 
 
1. Dieselverkstaden, Biljettförsäljning fram till kl. 12:00 konsertdagen.  
Handikapplatser kan endast bokas och inköpas vid Dieselverkstaden.  
 
2. Möjlighet att köpa eller boka biljetter via www.ticketmaster.se från den 1/12. Vid köp skriver man 
ut biljetten själv. Man kan också välja att hämta ut bokade biljetter i Dieselverkstadens biljettkassa. 
Uthämtning av bokade biljetter kan göras t.o.m. konsertdagen kl. 12:00. Sök artist Nacka 
Musikklasser via länken för att hitta rätt konsert. Bokade biljetter måste hämtas ut inom 3 dagar. 
Därefter släpps dessa till försäljning igen. 
 
3. Eventuellt resterande biljetter säljs vid Nacka aulas entré under konsertdagen från kl. 18:00. 

 
 

 
 
Elevinformation inför Berwaldhallen Luciakonserter den 10 december 
 
Konsertdagen 
Kl. 12.30 Solister, Lucia och tärnor (från högstadiet) repeterar 
Kl. 13.00 åk 5, 6, 8 och 9 gemensam uppsjungning startar på Berwaldhallens scen 
Omklädningsrummen är öppna minst 30 minuter före repetitionsstart. Där lämnar man sina 
klädombyten, ytterkläder och medhavd mat innan man går till scenen. 
 
Det är mycket viktigt att eleverna har ätit lunch innan de anländer till Berwaldhallen.   
Medtagen middag äts innan konserterna ca 15.00. Frukt eller annat medtaget mellanmål hinner 
eleverna äta mellan konserterna. 
 

 

http://www.ticketmaster.se/


 
 
 
 
 
Klädsel vid konserter vid Berwaldhallen 
Konsertdel pojkar  
Vit långärmad skjorta 
Slips för högstadiets pojkar 
Svarta byxor 
Svarta strumpor  
Obs! Inga konsertskor i Berwaldhallen 
 
Konsertdel flickor 

Vit eller röd långärmad skjorta/ blus med svart kjol eller svarta byxor 
alternativt enfärgad svart, vit eller röd klänning  
Svarta strumpbyxor eller svarta strumpor  
Obs! Inga konsertskor i Berwaldhallen 
 
Luciaklädsel pojkar och flickor 

Lucia- eller stjärngosselinne 
Glitter (för flickorna) 
Vita strumpor eller strumpbyxor 

 
Alla elever med långt hår ska ha det uppsatt eller hopsatt på lämpligt sätt av 
säkerhetsskäl då vi använder levande ljus 

 
 

 
 
Publikinformation inför Berwaldhallen Luciakonserter den 10 december 
 
Tider i Berwaldhallen 

Publikinsläpp ca 30 minuter före konsertstart. 
Konsertstart 16:00 och 18:00 
Konsertlängd ca.1 timme och 10 minuter. 
Ingen paus. Fikaförsäljning finns i foajén innan konsertstart. 
 
Biljettpriser i Berwaldhallen: 

Biljettpriserna varierar beroende på sittplatsval. Vi tror och hoppas att föräldrar som planerar lyssna 
till en Luciakonsert i Berwaldhallen redan köpt konsertbiljetter. 
Förhoppningsvis finns fortfarande biljetter om någon missat tidigare information* som publicerats i 
läsårsbrevet på Schoolsoft sedan augusti.  
 
 

*Vid Luciakonserterna i Berwaldhallen den 10 december är NMK inhyrda artister och det är 
Berwaldhallen själv som hanterar biljettförsäljningen. . Ni kan redan idag börja inhandla era 
biljetter via www.berwaldhallen.se  Man kan också köpa biljetter direkt vid Berwaldhallens 
biljettkontor utan någon extra avgift. Biljettinköp per telefon (08-784 18 00) kostar 15 kronor 
extra per biljett. Det finns rabatter för barn, studerande och pensionärer.  
 
Information om konserterna kan hittas på www.berwaldhallen.se/konsert/luciakonsert    
Vår rekommendation är som vanligt att inte vänta för länge med att köpa biljetter då de kan 

komma att ta slut. Biljetter för vuxna kostar mellan 90-380 kr och konserterna den 10 december äger rum kl. 16 och 18. Det 
är årskurserna 5, 6, 8 och 9 som medverkar i Berwaldhallen och konserterna är identiska. 

 
 

Välkomna till Luciakonserterna  
Lena Ingels, Filip Hamber, Elisabeth Westlund, Johan Holgersson och Daniel Möller  

 

http://www.berwaldhallen.se/
http://www.berwaldhallen.se/konsert/luciakonsert

