Hei alle flotte korpsforeldre og barn!
Nå nærmer det seg korpstur med stormskritt og vi håper at alle musikantene i korpset har
lyst til å bli med. Turen i år går til Nordsøfestivalen i Blokhus i Danmark. Her kommer det litt
info om turen vi skal på:


Vi skal på korpstur til Nordsøfestivalen fra 23-26 juni.



Egenandelen på turen blir på 2500,- søskenmoderasjon på 500,- pr barn.



Turen koster i utgangspunktet nær 5000,- pr deltaker så korpset sponser cirka
halvparten av beløpet og alt på turen er inkludert i prisen.



Det kommer forøvrig til å være god tetthet på voksenledere med på turen slik at
ungene blir godt ivaretatt.

Her kommer en kort beskrivelse av opplegget:



Søndag 23.6.



Avreise med buss fra Bø hotell kl 1500



Vi kjører til Larvik og tar båten som går til Hirtshals kl 1730. Middag spises ombord.



Ankomst Hirtshals kl 2115- Vi kjører til Blokhus (53 km) er fremme cirka kl 2200.



Ved ankomst Blokhus feriecenter så blir det innkvartering i ferieleiligheter, ca 6
personer i hver leilighet.



Feriecenteret’s badeland har åpent hver dag fra kl 0800 til 1930- der vi har fri
adgang.



Mandag 24.6.



Fårup dag- Denne dagen drar korpset til Fårup sommerland. Her kan man blant annet
oppleve Nordeuropas største bølgebasseng samt en mengde andre morsomme
aktiviteter.



På kvelden arrangeres stafettspilling på torget i Blokhus for de korpsene som ønsker
å delta.



Tirsdag 25.6



Aalborgdagen- Dagen er satt av til musikalskt inntog i Aalborg. Det kommer til å bli
konsert sentralt i byen på en av de mange fine stedene som byen har å by på. Det blir
deretter marsjering til Aalborgs gamle rådhus , hvor vi kommer til å få en hilsen fra
Aalborg by.



På kvelden er det avskjedsarrangement med felleskonsert på torget i Blokhus.

Onsdag 26.6.



Frokost spises i leilighetene og det smøres niste til hjemreisen.



Buss fra Blokhus kl 1045 til Hirtshals



Kl 1245 avreise med Color line til Larvik



Ankomst med buss kl 1800 i Bø.

Påmeldingsfrist 31 mars, men vi ønsker påmelding så raskt som mulig. Påmelding sendes til
Laila enten på sms : 47349119 eller på mail:laila.jorgedal@bo.kommune.no
Er dere interessert i å lese mer om festivalen så gå inn på følgende nettside:
https://www.eurotourist.no/travel/nordsoe-festival

