Velkommen til kirkekorfestivalen i York
16. – 19. oktober 2020
YORK er en av de mest fantastiske byene i England. I meget
vakre omgivelser, i historisk ramme og dessuten en meget
spesiell skandinavisk historisk bakgrunn i form av
vikinginvasjon for ca. 1000 år siden. Den dag i dag kan vi se
tydelige spor etter dette – på gatenavn, bygninger – og ikke
minst et eget vikingsenter (Jorvik).
Myndighetene i York ønsker sine «fredelige» skandinaviske
venner velkommen tilbake til York.
Byen har alltid mange turister, på dagsbesøk eller over en
kortere periode. Av denne grunn vil korsangerne mest mulig
bli plassert sentralt i byen. Festival-korene skal nemlig sette
sitt preg på byen i disse dagene. Korene skal ha konserter
innendørs og eventuelt utendørs i byens sentrum. De skal
også få delta i gudstjenester i York eller i Yorks omegn.
The Vibe og Norges kirkesangforbund er den skandinaviske
kontakten og koordinator for festivalen.
All kontakt og forespørsel skjer gjennom oss.

Programeksempel
Dag 1: Fredag 16. oktober
Avreise fra Oslo/Stavanger/Bergen med fly. Eller andre flyplasser i Norge. The Vibe ordner
med utreise fra alle steder.
Flyr til London/Stansted eller Manchester. Buss møter og transporterer dere til York.
Innsjekking i hotell.
Vi bruker flere sentrumshoteller
Om kvelden er det en egen mottakelse for alle korene.
En minikonsert hvor de som vil kan delta
Middag i dag (ikke inkl): her vil The Vibe komme med forslag
Dag 2: Lørdag 17. oktober
Frokost
Formiddagen møter alle korene / sangerne til felles øvelse med engelsk instruktør
Dere skal øve på og synge 3-4 sanger dere får på forhånd.
Instruktør: seinere
Tidlig ettermiddag: Synging i sentrum av York. Masse av folk i York på lørdagene.
Deretter ettermiddagen til egen disposisjon.
Muligheter for bl.a. å besøke Jorviksenteret
Akustisk prøve før konsert søndag.
Mulighet for å overvære evensong i York minster som vanlig tilhører
Middag i dag (ikke inkl): her vil The Vibe komme med forslag
Dag 3, Søndag 18. oktober
Frokost.
York er en by med veldig mange kirker. De fleste er anglikanske, men flere katolske kirker
og metodistkirker.
Korene synger på gudstjenester i York eller omegn på formiddagen.
Dere blir veldig godt mottatt.
Ettermiddagen: Konsert
De kor som vil deltar med egen avdeling.
Kommer tilbake til antall sanger / minutter
Sosialt sammentreff om kvelden/evt. felles middag (ikke inkl).
Dag 4, Mandag 19. oktober
Frokost.
Korene reiser av sted til Newcastle/Manchester eller London.
Innsjekking på flyplassen.
Flyr tilbake til Oslo eller en annen flyplass i Norge.

Priser
Hotell 2**
Hotell 3***

kr. 6.080 pr. person
kr. 6.450,- pr. person

Hotell 2** er mindre sentralt.
3*** er sentralt beliggende hotell.
v/ 25 – 50 deltakere i gruppen.
De vanlige forbehold om pris- og valutaendringer (£11.30 – 11.70).
Prisene er fra Oslo/Bergen. Tillegg for tilslutning fra andre byer.
Prisen inkluderer:
– Flytransport t/r
_ flyskatter\
– Busstransfer Manchester / Stansted – York t/r
– Overnatting i dobbeltrom på hotell 2 ** / 3 ***. Tillegg for enkeltrom
– Frokost
– Festival- og konsertopplegg
– Representanter fra The Vibe og Norges kirkesangforbund
Ikke inkludert:
– Evt. Inngangspenger til museer m.m.
– Festivalavgift (£10 p.p.)
– Evt. Private forsikringer
Priser er avhengig av at det fortsatt er ledige plasser på fly og hotell.

Overnatting
Korene bor på standard hoteller i York sentrum. Med ønske om bedre kvalitet kan dette
ordnes.

Måltider
Her tilbyr vi to alternativer
1. Bed & breakfast
2. Halvpensjon

Reisemåte
Vi vil tilby reise med fly fra Norge.
The Vibe vil bruke SAS, BA og/eller Norwegian.
Ryanair er også et alternativ fra Oslo.

Festivalavgift
Det blir en egen liten festivalavgift for å dekke arrangørens utgifter.
Avgiften settes til £10 per deltaker.

For nærmere info
Kontakt Daglig leder
Ragnhild Hadland, tlf 975 13 100
Norges kirkesangforbund

Påmelding
Norges kirkesangforbund
v/ Grethe Feragen
Mail: grethe.feragen@hotmail.com
Tlf. 416 24 947
eller
The Vibe
v/ Rolf Egeland
Mail: rolf@thevibe.no
Tlf. 90 10 69 79
Frist for påmelding er satt til 01. mars 2020.
Vær oppmerksom på at festivalen kan fylles opp før denne tiden da det er et begrenset
antall kor som kan delta. Dersom interessen for festivalen mot formodning er sviktende, er
det opp til arrangør om de vil gjennomføre festivalen etter programmet.

