
DO you LOVE to SING?

Or do you know someone who does?

Bring them to the first EVER meetings of the

All Island Youth Chorus
December 7, 14 and 21 from 3:00-5:00 pm

Every Wednesday at the MVRHS Performing Arts Center (PAC)

FREE to all young Vineyard singers!

This is a new opportunity for students in 4th-6th grades from all of our island schools to
come together and sing.  Students will learn how their vocal instrument works from a trained
voice teacher.  They will strengthen their voices and learn greater vocal control, plus they will
practice singing in a group.  We will learn sight reading, good performance practice for singers
and how to prepare for a concert.

Singers will meet at the Performing Arts Center at the High School after school.  We will
hang out and chat, share free snacks and sing!  Students may arrive and chat at 3, while
practice will go from 3:30-5pm. There is no fee to join, simply come!  Rehearsals in December
will be drop-in.  Bring a friend and try it out!

In January, students will register so that attendance can be recorded as we prepare for
concerts in the spring.  Rehearsals will continue on Wednesdays all winter long.  No fee to join!

Call Jessica Sanseverino, Tisbury’s Vocal Music teacher, at (774) 236-0268 with any questions.



Você ama cantar?
Ou conhece alguém que gosta?

Traga-os para as primeiras reuniões do

All Island Youth Chorus
(Coral Jovem de Toda a Ilha)

dias 7, 14 e 21 de dezembro, das 15h às 17h,
todas as quartas-feiras no MVRHS Performing Arts Center (PAC)

GRÁTIS para todos os jovens cantores de Vineyard!

Esta é uma nova oportunidade para os alunos da 4ª à 6ª séries de todas as nossas
escolas da ilha se reunirem e cantarem. Os alunos aprenderão como seu instrumento vocal
funciona com um professor de voz treinado. Eles fortalecerão suas vozes e aprenderão um
maior controle vocal, além de praticarem o canto em grupo. Aprenderemos leitura musical,
boas práticas de apresentação para cantores e como se preparar para um concerto.

Os cantores se encontrarão no Centro de Artes Cênicas da High School depois da aula.
Vamos nos encontrar, compartilhar um lanche grátis e cantar! Os alunos podem chegar às 15h
e conversar, enquanto a prática será das 15h30 às 17h. Não há taxa para participar, basta vir!
Para os ensaios de dezembro não será necessário se inscrever. Traga um amigo e
experimente!

Em janeiro, os alunos se inscreverão para que a frequência seja registrada enquanto
nos preparamos para os shows na primavera. Os ensaios continuarão às quartas-feiras durante
todo o inverno. Sem taxa para participar!

Se tiver alguma dúvida, escreva um e-mail jsanseverino@mvyps.org ou ligue para
Jessica Sanseverino, professora de música vocal da Tisbury, em (774) 236-0268.
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