Korpsfestival Bornholm 2023
18. juni – 28. juni
Her er detaljert informasjon om Korpsfestival Bornholm, som har blitt arrangert hvert år siden 1998. I 2022
med 1.010 deltakere fra Norge og Danmark. Mer enn 425 korps og 20.000 deltakere har vært med i festivalen
siden starten.
På www.korpsfestival.dk finner dere en beskrivelse av festivalen, her kan dere også laste ned brosjyre og
program.
Nyhetsbrev
I tiden opp til festivalen sender vi fortløpende ut:
• Nyhetsbrev med praktisk informasjon og varsler om datofrister.
• Dato for fremsendelse av påmeldingsskjemaer.
• Returnering av påmeldingsskjemaer
• Dato for når dere kan vente å motta det endelige programmet – utarbeidet på grunnlag av ønskene
fra dere.
Opphold under festivalen
Under festivalen bor dere enten i feriehus eller i hytter i hyggelige feriesentre.
I feriehusene kan dere bo 6 personer sammen. Alle husene er innredet med 2 soverom med plass til 2
personer i hvert, pluss ytterligere 2 soveplasser i stuen. Der er kjøkken, dusj/wc, tv og egen terrasse eller
gårdhage til hvert hus.
Enkelte feriehus er innredet med plass til 4 personer. Her er det 1 soverom og ytterligere 2 soveplasser i
oppholdsrommet (kun Storløkke Feriepark).
Hyttene er innredet til 4 personer. Her er det dusj/wc i den tilhørende senterbygningen.
Alle feriestedene har mange barnevennlige fasiliteter, som swimmingpool, basketbane og lekeplass, og
ligger tett på gode bademuligheter.
Beskrivelse av feriestedene finner dere på www.korpsfestival.dk eller på www.teambornholm.dk (under
”Her kan du bo”).
Morgenmøter
Under oppholdet holder vi hver morgen et møte på feriestedet der dere bor. Over en kopp kaffe/te blir
dagens program gjennomgått, og dere får mulighet til å stille spørsmål. I tillegg gir vi dere tips og ideer til
steder på Bornholm som det kan være interessant for dere å besøke.
Felleskonserter og egne konserter
Festivalen består av en rekke felleskonserter og arrangementer som er beskrevet på www.korpsfestival.dk
– under ”Program”. I tillegg er vi gjerne med og arrangerer deres helt egne konserter. F.eks. en
ettermiddags- eller kveldskonsert på et av våre hyggelige bytorg med en overdekket scene. Det kan også
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være mulig å få spille i en av våre historiske bygninger eller på et av våre godt besøkte silderøykerier.
Uansett tidspunkt for ankomst og avreise, vil dere få mulighet til å delta i alle festivalens
fellesarrangementer.
Barnerabatter
Korpsfestival er et hyggelig arrangement, der det også er plass til å ta med familien. For de minste har vi
selvfølgelig barnerabatter:
0–3 år: Gratis.
3–6 år: 50% rabatt.
Gratis babypakke
Babyutstyr fyller mye når man skal på tur. Derfor tilbyr vi en babypakke, vær oppmerksom på at denne må
bestilles på forhånd. Pakken består av:
Barneseng, babystol, badekar, stellebord og sammenleggbar trillevogn.
Det er gratis å låne babypakken. Henting og tilbakelevering skjer i feriesenterets resepsjon.
Ferie på Bornholm med rabatt
Hvis dere ønsker å bli på Bornholm noen dager ekstra, er det fullt mulig å forlenge oppholdet med ekstra
døgn i feriehuset eller hytten dere bor i under festivalen. For de ekstra nettene tilbyr vi en rabatt på 10%.
Betaling for deltakelse i festivalen
Vi bruker ikke ordningen med depositum. I forbindelse med utsending av det endelige programmet vil det
også følge med en faktura, som skal betales inn én måned før ankomst. Betaling skjer til vår bankgirokonto i
Norge.
Påmelding til festivalen
Vi har ikke noen siste dato for påmelding, men av hensyn til bestilling av feriehus og ferger, anbefaler vi en
forholdsvis rask påmelding. Hvis dere ønsker å gjøre en uforpliktende forhåndsreservasjon, kan vi også tilby
dere det.
Send oss en mail på festival@teambornholm.dk eller kontakt oss på tlf. +45 5695 8566 dersom dere har
spørsmål, ønsker mer informasjon eller vil melde dere på til festivalen.
Markedsføring av festivalen
Vi sørger for at festivalen blir markedsført, annonsert og omtalt i de lokale medier – avis, tv og radio. I
tillegg henger vi opp plakater over hele Bornholm.
Vi ønsker dere velkommen til Korpsfestival og Bornholm – Danmarks Solskinnsøy.

Med vennlig hilsen
A/S Team Bornholm
Jacob Lund
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