BLI MED PÅ SOMMERTUREN
TIL BORNHOLM 24. – 28.juni!

Årets sommertur for NSMK går til Bornholm hvor vi skal være
med på korpsfestivalen som arrangeres der!
Datoene er 24.- 28.juni 2017. Skyld dere med å melde dere på!
Bornholm har lang tradisjon som korpsfestivaløy. Mer enn 350 norske skolekorps og over 17.000
musikanter har opplevd korpsfestivalen, og mange av disse har deltatt flere ganger. Bornholmerne og de
mange turistene på øya gleder
seg hvert år til å lytte til de
dyktige skolekorpsene som
kommer på besøk.
Nordstrandskolenes
musikkorps har deltatt der en
gang i før, og nå er det på tide
og igjen dra til "Nordens
Mallorca" eller "Solskinnsøya".
Korpsturen er for alle
medlemmer i alle korpsene, fra
aspiranter til hovedkorps, og vi vil sørge for et variert program med både konserter, besøk og aktiviteter
som passer alle. Dere kan forvente «En fryd for øyne og ører» Flott natur og små, koselige havnebyer
danner svært gode rammer for musikkopplevelser.
Sjekk ut mer informasjon om korpsfestivalen på følgende link. www.korpsfestival.dk
Vi reiser med buss frem og tilbake og skal bo på Gudhjem Feriepark, se mer her om stedet Gudhjem
Feriepark.

HVA VIL TUREN KOSTE?
Selve oppholdet på Bornholm koster 2750,- per deltaker. Dette inkluderer bl.a. Ferge t/r Ystad – Bornholm,
overnatting, helpensjon og konserter.
I tillegg kommer kostnader for transport med buss og mat tur/retur Nordstrand - Bornholm, samt eventuelle
ekstra aktiviteter som vi ønsker å legge til. Vi har foreløpig bestilt en buss med sjåfør som vil være sammen
med oss under hele oppholdet. Nøyaktig pris for transport og eventuelle tillegg, kommer vi tilbake til så snart
vi har fått oversikt over hvor mange som blir med. Vi sponser korpsmedlemmene med ca halvparten av den
totale prisen for turen.

PÅMELDING INNEN 20. MARS
Deltakerliste må være sendt til festivalarrangør innen 1.april, så vi har satt påmeldingsfristen til 20. mars.
NB. Påmeldingen er
bindende. Du melder
deg på pr mail til
nsmk.mail@gmail.com
Vi trenger svar fra alle,
også dersom du ikke
skal være med.

VIL DU VÆRE MED SOM TURIST?
Foreldre og søsken er hjertelig velkommen til å være med som «turister». Sjekk ut muligheter for reise og
overnatting på http://teambornholm.dk/. Husk at fergen fra Ystad har begrenset med avganger og bør
bestilles tidlig.
Dersom det er foreldre og søsken som
vil reise med bussen og bo sammen
med korpset på Gudhjem, så er det
mulig. Siden turen er ferdig satt opp,
har vi ikke så store frihetsgrader til å
differensiere pris på oppholdet utover
følgende rabattordninger: barn 0-3 år:
gratis, barn 3-6 år: 50% rabatt. Det er
viktig for oss å vite om turistene skal
være med på buss eller ha egen
transport., da vi foreløpig har bestilt en
buss med sjåfør. Vi må også ha navn
foreldre og søsken hvis dere skal bo
sammen med korpset. Husk at korpslederne har ansvaret for alle medlemmene på hele turen, og vi tar
ekstra godt vare på «førstereis»-musikanter  !
Endelig beløp og innbetalingsfrist kommer vi tilbake til i begynnelsen av april.

SPØRSMÅL?
Lurer du på noe? Kontakt tursjefen: Sigrun.Bock@evry.com, telefon 95 12 40 56

