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Tag med til Korfestival Bornholm.
Glade toner og hyggeligt samvær venter dig.
Deltagere fra hele Norden rejser gerne langt for at
være med på den smukke festival. Bornholm er en fantastisk
koncertkulisse. Syng i de karakteristiske rundkirker med den
skønne akustik - eller på Hammershus, Nordeuropas største
borg, hvor murene giver jeres stemmer ekstra tyngde.
Prøv også de små og hyggelige koncerter, hvor I synger på
sjove steder – for eksempel de berømte silderøgerier.
Bornholm har koncertsteder for enhver smag!

KONCERTER OG OPLEVELSER
Gudhjem Sangby er blandt de
mange populære arrangementer under Korfestival Bornholm.
Gudhjem er bygget ned ad
en stejl klippeskrænt. Med sin
fantastiske beliggenhed direkte
til Østersøen er Gudhjem en af
Danmarks mest specielle byer.
Under Gudhjem Sangby åbner
byens museer, restauranter, cafeer, kirke og røgeriet dørene for
jeres sang og optrædener.

I starter på den hyggelige havn,
hvor I synger fra stævnen af
skibet Ertholm, mens de mange
tilskuere nyder jeres optræden
fra kajen. Fortsæt videre på
Cafe Klint, hvor stemningen bliver skruet yderligere op. Rund
aftenen af på det rustikke Gudhjem Røgeri, hvor det emmer af
saltvand og nostalgi. Gudhjem
Sangby har kort afstand mellem
sangstederne, og I kan nemt gå

Domen, Allinge

H
fra sted til sted for at møde de
andre kor og naturligvis også selv
stemme i på de små hyggelige
koncertsteder.
I skal også glæde jer til koncerten
på middelalderborgen Hammershus, der er Bornholms største seværdighed med over 500.000
besøgende årligt. I de flotte og
historiske omgivelser synger I
foran det store publikum.

Finalekoncerten afholdes i Skt.
Nicolai Kirke, som er øens største
kirke. Kirken er altid fyldt til sidste
plads med et forventningsfuldt
publikum, der glæder sig til at
høre jer og de øvrige kor. Efter
koncerten, så er der festmiddag
under afslappede og hyggelige
former.
Vi arrangerer herudover alle de
koncerter, som I ønsker under

jeres ophold Helt unikt kan vi tilbyde jer en koncert i Store Tårn
på fæstningsøen Christiansø Danmarks østligste ø.
Vi giver jer gerne råd og vejledning til sjove og spændende koncertsteder og sørger for, at jeres
koncert bliver omtalt i de lokale
medier, således at både bornholmere og øens mange turister får
kendskab til koncerten.

Hammershus

NEMT OG ENKELT
Korfestival på Bornholm er nem
og enkel at planlægge for jer. I
har valgfri ankomst- og afrejsedag, og I kan selv bestemme,
om I ønsker 2, 3 eller 4 nætters
ophold. De fleste kor vælger 3
nætters ophold med ankomst

Kristi Himmelfartsdag og med
afrejse igen om søndagen.
Fortæl os jeres ønsker til koncerter, rejse og ophold – så gør vi
vores yderste for at opfylde dem.

HER BOR I
Under Korfestival Bornholm bor I
i velindrettede feriehuse eller hytter på nogle af Bornholms bed-

ste feriesteder med kort afstand
til Bornholms mange store seværdigheder og koncertsteder.

1.

2.

3.

4.

Store Tårn, Christiansø

1. STORLØKKE
FERIEPARK

2. FERIECENTER
ÆBLEHAVEN

3. HASLE
FERIEPARK

4. HASLE
HYTTEBY

Storløkke Feriepark består af
feriehuse for 2-4 eller 4-6 personer. Ferieparken ligger i byen
Allinge på Nordbornholm, som
er et af Bornholms flotteste naturområder med sandstrande og
klipper i malerisk kombination.

Feriecenter Æblehaven er nabo
til Storløkke Feriepark og ligger
i en tidligere æbleplantage.
Æbletræerne er der stadig og
giver en idyllisk stemning blandt
feriehusene, som alle er udstyret
til 4-6 personer.

På Bornholms vestkyst ligger
Hasle Feriepark. De veludstyrede
feriehuse er indrettet med plads
til 4-6 personer og I har blot 400
meter til en af Bornholms bedste
sandstrande, hvor I også kan
nyde den smukke solnedgang.

Hasle Hytteby ligger i tilknytning
til Hasle Feriepark og består af
små bekvemme og hyggelige
hytter for 4 personer. Alle hytter
er indrettet med køkkenfaciliteter, og der er et fint udendørs
miljø. I en centerbygning er der
toiletter og baderum.

PRISER OG PROGRAM
DATOER OG DELTAGERPRIS
Korfestival Bornholm afholdes
i Kristi Himmelfartsferien
21.- 24. maj 2020
I bestemmer selv ankomst- og
afrejsedag, og hvis nogen af
deltagerne i jeres kor ønsker at
komme tidligere eller forlænge
opholdet på Bornholm efter
festivalen, så er det også muligt.
Sådan bor I
Alle husene i Æblehaven, Storløkke Feriepark og Hasle Feriepark
har plads til 6 personer. Af hensyn
til komfort har vi beregnet, at der
kun bor 4 personer i hvert hus. Der
er mulighed for at bo flere personer end 4 personer i husene, så vil
I få en rabat eller færre personer i
huset - eksempelvis som 2 enkeltværelser mod et tillæg. Priserne i
Hasle Hytteby er baseret på, at I
bor 4 personer i hver hytte.

Skt. Nicolai Kirke, Rønne

Deltagerpris
Deltagerprisen inkluderer alt fra
ophold, færgeoverfart, koncerter til fællesarrangementer:
• F ærge Ystad-Rønne tur/retur
for alle personer i personbil
eller bus
•O
 vernatninger på feriestedet
•V
 elkomstarrangement med
sang i ”Gudhjem Sangby”
• Individuelle koncerter – vi arrangerer så mange, som I ønsker
• F ælleskoncert i lokalområdet
• F ælles koncert på Hammershus med historisk rundvisning
forinden
• F ælles koncert i Skt. Nicolai
Kirke
• F estaften efter koncerten i
Skt. Nicolai Kirke med 2 retters
menu og et glas vin eller en øl.

Bespisning
Vi kan tilbyde morgenmad og
aftensmad under festivalen:
•M
 orgenmad: Fredag, lørdag
og søndag.
•A
 ftensmad: 2 middage. (Festmenu inkluderet i deltagerprisen).
Samlet pris pr. person DKK 570.
Ønsker I kun morgenmad er
prisen pr. person DKK 262.
Bemærk
• I kan medbringe sengelinned
og håndklæder – eller leje det
på feriestedet. Prisen er henholdsvis DKK 90 for sengelinned
og DKK 30 for håndklæder.
Husk gerne forudbestilling.
Rabatter og fripladser
•E
 n person er gratis ved minimum 24 betalende personer.
•V
 ælger I at være 5 personer i
hver bil i stedet for 4 personer,
får I en rabat på DKK 40 pr. pers.

Skt. Nicolai Kirke, Rønne
Fly eller bus
I har også mulighed for at rejse
med Bornholmerbussen eller fly til
Bornholm – og vi kan selvfølgelig
også arrangere buskørsel på
Bornholm for jer. Kontakt os for at
høre mere.
Når I ikke synger
Bornholms hyggelige byer indbyder til afslapning og shopping.
Vi laver gerne forslag til særlige

rundture. En af vores mest populære ture, er ”Det nedsmeltede
kreditkort”, som er meget efterspurgt af de kvindelige deltagere.
Til gengæld er mændene i
flertal, når vi besøger Svaneke
Bryghus, hvor vi sammen med
øl-sommelieren får smagsprøver
og fortællinger om de spændende øltyper.

DELTAGERPRISER PR. PERSON
Feriested

3 overnatninger
med personbil
4 pers. i hver bil

3 overnatninger
med bus
10-14 m. inkl. alle pers.

Æblehaven
Allinge

DKK 2.375

DKK 2.420

Storløkke
Feriepark

DKK 2.375

DKK 2.420

Hasle
Feriepark

DKK 2.375

DKK 2.420

Hasle
Hytteby

DKK 2.075

DKK 2.140

Information og bestilling:
A/S TEAM BORNHOLM
Att: Jacob Lund
Ndr. Kystvej 34
DK-3700 Rønne
Tlf.: +45 5695 8566
festival@teambornholm.dk
www.korfestival-bornholm.dk

