Tilmelding
Vigtigt: Tilmeld dig hurtigst muligt. Vi sender noder. Ved tilmelding
senest 12. juni kommer noderne i løbet af sommerferien.

DH

Tilmeldingsfrist tirsdag den 4/9. Tilmeldingen sendes til:
Peter Thomsen, Diget 10, 4180 Sorø (tlf. 25 78 21 23)
e-mail: peter@harmonikaspillere.dk
Tilmelding forudsætter betaling. Indsæt Betaling på konto
(1551-3165 1421 01) senest 4. september.

Landsstævne

Husk at skrive Navn samt en bemærkning om, at beløbet dækker
deltagelse i Landsstævne. Eftertilmelding er muligt indtil 8 dage før
stævnet - hvis der er ledige pladser.
Pris inkl. noder, måltider, saft/te/kaffe samt overnatning på skolen:
kr. 650,– hvis du er medlem af DH eller DAU.
kr. 200,– hvis du er under 18 år. Nogle musikskoler giver
transport-tilskud.
kr. 800,– for andre. (kr. 460,– for passive deltagere).
Ved afbud senere end 5. oktober kan man ikke få pengene tilbage.
Afbud kun til Peter Thomsen/Diget 10, 4180 Sorø/
peter@harmonikaspillere.dk/25 78 21 23.
Ønsker man at overnatte i en rigtig seng, kan man kontakte fx
Blommenslyst Kro og Motel, eller Bogense Hotel.
Sodavand, øl og vin kan købes.
På DHs hjemmeside www.harmonikaspillere.dk kan du læse seneste
nyt om stævnet (bl. a. repertoire!) og DHs øvrige aktiviteter.
Med venlig hilsen – DHs stævne-arbejdsgruppe.

Danske Harmonikaspillere• www.harmonikaspillere.dk

Landsstævne

Instruktører

DH indbyder til Landsstævne for glade og videbegærlige harmonika-

Verdensmusik: Lars Holm.

og accordeonspillere fra hele landet – unge som gamle, begyndere

Spillemandsmusik: Torben Nikolajsen.

som viderekomne. Stævnet er støttet af DAU.

Orkestersammenspil: Ulla Moustgaard, Jørn Lorenzen,
Martin Goral Krogh og Frode Andersen.

Der vil være bl. a. Orkestersammenspil på 4 niveauer, Verdensmusik,

Danselege: Torben Nikolajsen.

Spillemandsmusik og Danselege.
DHs Stævne-arbejdsgruppe og instruktørerne har planlagt et stærkt
program der med garanti bliver både underholdende og lærerigt!

Praktisk Info
Finn Rønlov Andersen er stævneleder.
Sted: Søndersøskolen, Nordmarksvej 2, 5471 Søndersø.

Foreløbig tidsplan
Lørdag:
08:00–09:00

Ankomst, information, og morgenmad.

09:00–12:00

Vi øver (kaos! Skal det blive til musik?)

12:00–14:00

Frokost-pause.

14:00–15:45

Vi øver (det begynder at lyde af noget…)

15:45–16:15

Kage-/Kaffe-pause.

16:15–18:00

Vi øver (…og det er blevet til rigtig musik!!)

18:00–19:00

Aftensmad.

19:00 (ca.)

Hygge- og fest-aften.

Tid: 27. oktober kl. 09:00 – 28. oktober kl. 16:00.

Søndag:

Der vil være mulighed for at ankomme allerede fredag aften, og

07:15

Musikvækning.

overnatte fra fredag til lørdag. Aftensmad fredag kan bestilles.

07:30–08:30

Morgenmad.

08:30–09:00

Danselege.

Husk sovepose, liggeunderlag, blyant, nodestativ, og navn på alle

09:00–12:00

Vi øver (og der er altså lidt nerver på…)

ejendele.

12:00–13:00

Frokost.

13:00

Generalprøve.

14:00

Afslutningskoncert.

Deltagere under 18 år må ikke drikke alkohol på stævnet.

