(Opdateret maj 2017)
MATROSTØJ:
Hvad er matrostøj?
Matrostøjet består af mørkeblå matrosbluse med sløjfe og mørkeblå matrosbukser.
Hvornår udleveres matrostøj?
Alle drenge i 6. kl. får udleveret matrostøj i starten af 6. kl. (5. kl. solister dog i 5.
kl.). Matrostøjet udleveres i forbindelse med en aftenprøve. Besked om udlevering
gives på ForældreIntra.
Koster matrostøjet noget?
Matrostøjet er til låns og bedes vedligeholdt ifølge nedenstående
vedligeholdelsesvejledning*.
Hvornår anvendes matrostøjet?
Matrostøjet er korets officielle koncerttøj og anvendes ved størstedelen af korets
koncerter. Det vil fremgå af sedlerne til de enkelte koncerter, hvilken påklædning
der anvendes. Ofte er påklædning også anført i prøveplanen.
Hvad gør jeg når matrostøjet ikke passer længere?
Når matrostøjet trænger til at blive byttet til en anden størrelse sendes matrostøjet
til rens på renseri (se vedligeholdelsesvejl.) og Per, pe@sag.dk eller Tine,
tj@sag.dk kontaktes for at bestille tid til bytning af matrostøj (sker ved en
aftenprøve).
NB! husk at sløjfen skal tages af inden matrostøjet sendes til rens - og at
renseriets mærker skal blive siddende i tøjet (alternativt kan kvittering for rensning
medbringes ved aflevering(ombytning).
Hvornår skal matrostøjet afleveres igen?
Matrostøjet skal afleveres i renset stand, når jeres dreng ikke længere synger i
Københavns Drengekor (ved "overgang" samt evt. skoleskift). Det er meget
vigtigt at aflevering finder sted hurtigst muligt. Afleveringen foregår på skolens
kontor (en god idé er at sætte en seddel med navn og klasse på matrostøjet).
KORSKJORTE:
Hvad er en korskjorte?
Korskjorten er den hvide skjorte med mørkeblå stolpelukning foran.

Hvornår anvendes korskjorten?
Korskjorten anvendes sammen med de mørkeblå matrosbukser ved de to vespre
(påske og pinse) i forårssæsonen, ved Tivolikoncerten i juni samt
ved nogle koncerter. Hvilket koncerttøj der anvendes ved koncerterne vil tydeligt
fremgå af skrivelserne om de respektive koncerter.
Hvornår udleveres korskjorten?
Korskjorten skal man selv købe. Den koster 300 kr. ALLE nye drenge i koret skal
købe en ny korskjorte. Besked om tidspunkt for udlevering gives på ForældreIntra.
Hvad gør jeg når korskjorten ikke passer længere?
Mod betaling af 50 kr. kan man aflevere sin brugte nyrensede korskjorte
(renseriseddel skal sidde i skjorten) i BYTTECENTRALEN og bytte den til en brugt
renset skjorte i den rigtige størrelse. Da proceduren er forholdsvis ny, er der endnu
ikke oparbejdet så stor en beholdning af brugte skjorter, så man vil man kunne
komme ud for, at der ikke er en brugt skjorte i den rette størrelse.
KIRKETØJ:
Hvad er kirketøj?
Kirketøj består af langærmet hvid skjorte, sorte bukser og sorte sko. Kirketøjet
har intet med drengekorets koncerter at gøre.
Hvornår anvendes kirketøjet?
Kirketøjet anvendes ved højmesserne i Domkirken.
Hvordan skaffer jeg kirketøj?
Kirketøjet kan man enten selv købe eller man kan købe brugt kirketøj for et
symbolsk beløb i BYTTECENTRALEN. Se nærmere under BYTTECENTRALEN.
NB - NB - NB: BYTTECENTRALEN har intet med matrostøj at gøre ligesom
Per, Tine og Inge intet har med kirketøj at gøre!
*VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
Læs venligst vejledningerne grundigt igennem og overhold anvisningerne.
MATROSTØJ og KORSKJORTER (klik her og læs vejledningerne)
•

•

•
•

Matrostøjet og korskjorten bedes behandlet ordentligt, så det hele
tiden ser pænt ud (skal ikke smides sammenkrøllet på gulvet, men
opbevares på bøjler)
Silkebåndet på matrosblusen kan med mellemrum presses under et
fugtigt viskestykke, så det fremstår glat og pænt (der
må endelig ikke stryges direkte på silkebåndet!)
Er bluse eller bukser gået op i syningen bedes det repareret
Knapper bedes isyet, hvis de er faldet af bukserne

Vi er alle interesserede i at koret kan se repræsentativt ud ved koncerter m.v.
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