VELKOMMEN TIL SANGERSTEVNET i ELVERUM
8-10 juni 2018
Kjære alle korsangere!
Elverum Mannskor, også kjent som Burgunderjakkene, har gleden av å invitere til neste års store
begivenhet, Sangerstevnet i Elverum 2018. Vi ønsker at dette skal bli årets opplevelse - en
helg fylt av sang, sosialt samvær, underholdning og fest.

Overnatting
Vi oppfordrer til tidlig påmelding og bestilling av overnatting da Elverumsturneringen
(fotballturnering) avvikles samme helg og det vil være mye folk i byen, men
overnattingskapasiteten i selve Elverum kan bli en utfordring som beskrevet i mailen. Vi har fått
avsatt 50 rom på Scandic Elgstua og opprinnelig 70 rom på det som nå får navnet Scandic Central
Elverum. Ber dere avvente med å bestille på disse 2 hotellene.
Øvrige hoteller oppfordres dere selv til å forsøke og oppnå rabatert pris på ved å argumentere
med antall og at dere reserverer i god tid.
Det finnes mange gode hotell-alternativer i Hamar og på Rena, men det innebærer en reisetid på
inntil 30 min.
Noen tips på ulike overnattingsmuligheter kan være:

Tlf

Elverums-området:

Scandic Elgstua

Avvent

Scandic Central Elverum

Avvent

Myklegard.

62591500

Elverum Camping.

62416716

Vesterhaug Gjestegaard.

62416661

First Hotel Victoria.

62025500

Scandic Hamar.

21614000

Scandic Ringsaker.

62350100

Clarion Collection Hotel Astoria.

62707000

Østerdalen Hotell.

62445000

Rena Motell.

90792534

Trudvang Rena Hotell.

94805555

Hamar-regionen:

Rena:

Informasjon
Elverum mannskor vil opprette en egen nettside for sangerstevnet 2018. Denne vil bli aktivert
ultimo august og der vil vi legge all informasjon om stevnet, ta i mot påmelding og søke å bruke
denne siden aktivt fram mot stevnet. Dere blir underrettet når den er oppe og går.
Vi ønsker en forpliktende påmelding i høst og en endelig bekreftelse forholdsvis tidlig på nyåret.
Følg med på nettsiden.
Vi håper på mange deltakere som kan være med på å skape en uforglemmelig sangerhelg i
Elverum. Vi gleder oss.
Hjertelig velkommen.

Sangerhilsen fra Elverum Mannskor «Burgunderjakkene»

