Info nr.3
Hei alle korledere!
Håper dere har hatt en flott sommer. Regner med alle er i gang med sangøvelser og at dere ser fram
til Sangerstevnet 2018! Forberedelsene er godt i rute i Elverum mannskor.
OVERNATTING
Når det gjelder overnatting så henviser jeg til mail sendt dere 31 mai.
Vi har, i tillegg til samarbeidet med de 2 Scandic-hotellene, fått overnattingsplass hos Folkehøgskolen
i Elverum
Under ser dere status hos Scandic-hotellene og Folkehøgskolen pr ultimo august.
Scandic Central Elverum:
Rendalen blandet kor - 13 doble & 1 enkelt
Øvre Rendal mannskor - 13 doble & 1 enkelt
Tynset damekor - 11 doble
Røros sangforening - 9 doble og 1 enkelt
20 doble og 26 enkeltrom igjen som holdes til Elverum Mannskor i påvente av andre forespørsler
Scandic Elgstua
Røros sangforening – 7 rom
Koppang Mandskor – 10 rom
Mannskoret Ljom – 15 rom
Vaaler sangforening – 10 rom
65 rom er holdt av til Elverum Mannskor i påvente av andre forespørsler
Priser som vil gjelde begge hoteller er følgende:
Enkeltrom kr 1490,Dobbeltrom kr 1690,Trippelrom kr 1890,Alle priser inkluderer frokost
Fra Scandic: Flere kor er hjertelig velkommen til å ta kontakt for booking direkte
til meeting.elgstua@scandichotels.com
Folkehøgskolen:
Os Blandakor - 20 dobbeltrom
Os Mannskor - 11 trippelrom
Manhem(vennskapskor fra Karlstad/Sverige) - resterende rom
Da har dere fått info om de 3 hovedovernattingstedene Elverum har å by på. Viser også til Info nr 1
som omtaler andre overnattingsmuligheter i Elverum omegn inkludert Hamar. Først til mølla-prinsippet
gjelder og jeg oppfordrer dere til å være frempå for eget kor.
INFORMASJON
Vår hjemmeside til Sangerstevnet 2018 er klar for aktivering i månedsskifte september/oktober. Den
vil inneholde all informasjon om stevnet og vil også gi dere månedlige drypp om Vidar Sandbeck.
Melding kommer når siden er klar.
NOTER
Arrangementene av Vidar Sandbeck sine sanger er også godt i gang. Henning Sommero og Henrik
Ødegaard har tatt på seg dette viktige arbeidet. Begge to arrangerer hver sin sang til damekor,
mannskor og blandet kor som skal benyttes under seminardelen av stevnet.
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