Påmelding til Hovedkorpstur til Bournemouth, England – 19.-23. juni 2020
Akkurat i det sommerferien starter, reiser hovedkorpset til Bournemouth! Dette er en av
Englands best kjente ferie- og badebyer, midt på kysten i syd. Bournemouths kilometerlange
sandstrender er perfekt for badeliv og avslapping på stranden. Byen er kjent for sitt milde og
solrike klima, og badelandet Splashdown Water Park er et flott alternativ med bassenger,
vannsklier og servering av alle slag.
Foruten at sommertur er en stor tradisjon for korps – så også for korpset vårt – er målet med
turen å bygge miljø, og gi inspirerende omgivelser til musikken vi spiller.
Dette blir en spennende tur for våre barn og ungdommer i hovedkorpset. Men hvorfor ikke
ta det som en start på familiesommerferien – her er mulighet for både søsken og foreldre å
være med! Korpsturen varer fra 19. juni, til vi reiser hjem den 23. juni. Vi lander på
Gardermoen tirsdag 23. juni kl. 22.15. Om det er familier som ønsker å reise ned før eller
sammen med oss, eller reise hjem etter fellesdatoene, er dette mulig. Hvis dette er relevant
for noen av dere, er det fint om dere kontakter Elsa for å avklare detaljer og hva dette betyr
for prisen på turen.
Om reisen
Fredag 19. juni kl. 07.20 reiser vi med direktefly (Norwegian) fra Gardermoen til London
Gatwick. Musikantene må ta fri siste skoledag før sommeren, da dette gjør turen vesentlig
rimeligere for korpset. Styret har tatt kontakt med alle fem skolene der vi har barn.
På Gatwick blir vi møtt av en buss, som kjører oss til Bournemouth. Denne turen tar ca. 2
timer. Her skal vi bo på et hotell, hvor vi også spiser frokost og middag. Vi bor på
flersengsrom. Lunsj tar vi litt som det passer; på stranden, i byen, i Water Park!
Program
På denne turen skal vi spille sammen, men vi skal også ha masse tid til å bade og gjøre
mange andre gøye ting sammen! Jonas, en av musikalske ledere, blir med som dirigent for å
bidra til det musikalske, og selvsagt blir det flere konserter. På den velkjente pieren i
Bournemouth, i byen, på stranden, og på en skole!
Det blir selvfølgelig mye bading og moro. Og kanskje litt shopping?
Hva koster turen - og hva får jeg for pengene?

De siste to årene har korpset tjent gode penger på dugnadsarbeid, spesielt på
loppemarkedet. Styret har et ønske om å bruke deler av dette overskuddet, og da direkte
som bidrag til dekning av deler av kostnadene for en slik tur.
Fullpris for hele turen, for familiemedlemmer:
kr. 6 400,(Inkluderer ikke kostnader til lunsj, badeland, etc.)
Musikantene betaler (inkl. korps-spons):
Ledere /forleder betaler (inkl. korps-spons):

kr. 3 900,- * nisse-oppdrag – se under!
kr. 3 200,-

I prisen for musikanter / ledere er følgende inkludert:
- Flytoget fra Lysaker til Gardermoen
- Fly med Norwegian tur/retur
- Buss tur/retur Gatwick flyplass / Bournemouth
- Fem dagers turprogram, fire netter på hotell
- Tre måltider hver dag inkl. alkoholfri drikke
- Buss på en dags utflukt
- Inngang på badeland
- Musikantene bor på flersengsrom, mens ledere får to-mannsrom. Ledere (foreldre)
deler rom med sitt/sine barn, hvis ønskelig.
NB! Reise FRA Gardermoen er ikke inkludert. Barna møtes av foreldre etter at de har
hentet bagasjen, og gått igjennom tollen.
*Flere spilleoppdrag = lavere kostnad!
Før jul fikk vi fire Nisseorkester-oppdrag. Honorarene for disse fordeles på musikantene etter
hvor mange ganger hver kunne stille opp, og går som fradrag på ovennevnte kostnader. P.t.
beløper dette seg til ca. kr 500,- pr. musikant. Vi håper på flere oppdrag utover våren! Er det
noen som kjenner til mulig oppdrag – kontakt oss!
Frist for påmelding
Alle må melde seg på via linken som kommer i mail – innen søndag 9. februar.
Påmeldingen er bindende.
Det blir masse musikk, kultur, samhold, bading, shopping, nye venner, gamle venner. En flott
mulighet for alle! Vi gleder oss!

Hilsen på vegne av arrangementskomitéen,
Hosle og Bekkestua Skolekorps
Elsa Doseth
Tlf. 911 04 130 / kasserer@hoslebekkestua.no

Kjersti Tubaas
Tlf. 924 42 884 / info@hoslebekkestua.no

