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Sommarstaden!
Göteborg är en av Sveriges mest populära
sommarstäder och det känner vi stolthet över.
Närheten till havet och alla turistattraktioner är det
de flesta nämner som de viktigaste faktorerna till
stadens popularitet. Andra pratar gärna om den stora
småstaden där allting känns nära.
Staden är en av Europas främsta evenemangsstäder
och erbjuder ett stort utbud inom kultur, nöje och
idrottsevenemang, Göteborgaren är van vid att det
händer saker och därmed också van att ta hand om
sina besökare.
Vår årliga musikfestival för blåsorkestrar är en av
alla stora evenemang i sommarstaden. Troligen är
festivalen den mest uppskattade när det gäller service,
rimliga avgifter och utbudet av aktiviteter. Ni kan välja
helt själva hur er festivalvecka skall se ut. En del korps

vill spela, öva och tävla mycket. Andra ser korpsturen
som en perfekt avslutning på musikåret där de sociala
aktiviteterna är viktigast.
Liseberg och Göteborgs Konserthus är de stora
mötesplatserna. Här sker det mesta av det musikaliska
programmet. Konserter, parader, tävlingar, drill och
workshops. Menyn är omfattande och passar alla.
Vi hoppas att ni har möjlighet att komma till festivalen
nästa sommar. Om ni gör det lovar vi att ta väl hand
om er, var så säkra.
Välkomna!
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Festivalinformation
Datum

23-27 juni, 2013

Tidsplan

23 juni - Ankomstdag Göteborg
24-26 juni - Musikaktiviteter & Arrangemang
27 juni - Avresedag Göteborg

Festivalkortet ... allt detta ingår:

• Fri entré till samtliga musikaktiviteter
inklusive workshops.
• Fri entré till Liseberg (ej åkpass).
• Fri entré till Hard Rock Café (Discokvällen).
• 2 fribiljetter till ledarutflykten per korps.
• Festivalpins till samtliga deltagare.

Musikprogram

Konserter – Liseberg och centrala Göteborg
Programtävlingen – Göteborgs Konserthus
Workshops – Göteborgs Konserthus
Workshops Drill - Götaplatsen
Parader och Marschtävling – Liseberg
Finalkväll – Göteborgs Konserthus

Anmälningsavgift
SEK 2000 per korps.

Logi på skola

Hyr komfortmadrass med sängkläder
SEK 250 per paket och vecka. Komfortmadrass, kudde, örngott, filt samt två lakan ingår.

Scandic Hotel Opalen håller mycket hög standard, är beläget mitt i centrala Göteborg, nära
skolorna och Liseberg. Antalet hotellrum är
begränsat. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning. I avgiften ingår logi 4 nätter (2327 juni), stor frukostbuffé samt festivalpins.
Utöver detta ingår festivalkortet som krävs för
att delta på festivalen.

Logi på hotell

Matkort för hotellgäster

Boendekostnaden på skola är SEK 1.695 per
person. Logi på central skola i 4 nätter, frukost, lunch och middag samt festivalkort ingår.

Vi erbjuder följande alternativ på
Scandic Hotel Opalen:
• Enkelrum
3.700 SEK per person
• Dubbelrum Twin
3.300 SEK per person / 6.600 SEK
(2 x 105 cm säng)
• Dubbelrum Kombi
3.000 SEK per person / 6.000 SEK per rum
(enkelrum med extrasäng 80 cm wallbed)
• 3-Bäddsrum
2.800 SEK per person / 8.400 SEK per rum
(2 x 105 cm sängar + 80 cm wallbed)
• 4-Bäddsrum
2.600 SEK per person / 10.400 SEK per rum
(2 x 105 cm sängar + 2 x 90 cm wallbed)

Matkort för lunch och middag på skola kan
köpas till hotellgäster för 500 SEK. 7 måltider
ingår, 4 middagar och 3 luncher.

Betalningsvillkor

Anmälningsavgift senast 12 april 2013.
Boendekostnad hotell eller skola senast 10 maj
2013. Boendekostnaden är obligatorisk och
gäller för både musikanter eller ledare.

Kontonummer och bank

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)
Göteborg, Sverige.
Swiftadress: ESSESESS
Ibankod: SE25-5000-0000-0501-7100-4752
Anmälan
www.goteborgmusicfestival.com

Box 22052, 400 72 Göteborg, Sverige
Tel. +46 (0)31 506783
Email: roger@gothiacup.se
Web: www.goteborgmusicfestival.com
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