
 

 

 

 

 

KORWEEKEND 

Den 27. – 29. oktober 2017 i ”Kajestenhuset”, Røsnæsvej 225A, 4400 Kalundborg 

Kære Kormedlem! 

Alle, der har tid og lyst, kan tage derop fredag aften. Mad og drikke til fredag aften medbringer man 

selv.  

Kørselsvejledning udsendes senere. Aftal selv delekørsel med andre. 

Lørdag morgen spiser vi fælles morgenmad kl. 9.00.  

Kl. 10.00 starter korprøven, og vi synger indtil frokost ved 12-13 tiden. 

Derefter synger vi igen (afbrudt af en kort kaffepause) til 18.00, hvorefter vi gør klar til festmiddag. 

Søndag er der morgenmad ved 9-tiden (Slut på sommertid, så vi sove en time længere), herefter synger 

vi igen indtil kl.ca. 13 og slutter af med en let frokost. 

Måske bliver der lidt tid til at komme ud og gå en tur, inden vi skal rydde op, pakke og drage hjemad.  

 Medbring selv vin til middagen lørdag aften – begrænset udvalg af øl og vand kan købes. 

 Medbring selv dyne, hovedpude og lagen. 

 Praktiske sko og en let ”slåbrok” til evt. natlige toiletbesøg kan være en fordel  

 Der er 6 2-sengs værelser med eget bad og toilet, 2 2-sengs værelser og 10 4-sengs værelser med 

eget bad og håndvask, men med deletoilet (2 værelser om 1 toilet). Hvis I sover 3-4 sammen får I 

en rabat på 100 kr. pr. person, sover I 2 sammen får i en rabat på 50 kr. pr. pers. Så find dig én eller 

flere room-mates. Skriv på tilmeldingen nedenfor, hvem du vil dele værelse med.  

 Antallet af eneværelser vil som sædvanligt være begrænset!! 

Tilmelding senest d. 11. oktober til Anne Sørensen. Ved tilmelding betales à conto 200,00 kr. på 

Facett’s bankkonto regnr. 1551 kontonr. 5646936. BEMÆRK: Betales ikke tilbage ved afbud 

under 1 uge før. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til KORWEEKEND d. 27/10 – 29/10 2017  -   Tilmelding senest 11. oktober 

Navn __________________________________________ 

Kommer fredag: ___ Kommer lørdag: ___ Kommer ikke: ___ 

 

Vil gerne bo på værelse med: ___________________________________________  

 

Eneværelse, hvis muligt: ___  200,00 kr. betalt à conto ___ 

Tilmelding  til 

 


