Hedmark og Oppland Sangerforbund med kor ønsker alle
sangervenner i Norsk Sangerforbund hjertelig velkommen til

HAMAR OG SANG 2020
Landssanger-stevnet avvikles på Hamar (innlandets hovedstad) i tiden
12.-14. juni 2020.
Vi ønsker å fylle Hamar med sang denne helgen, og det er derfor viktig at dere
kommer med godt humør og god sang. Stevnet vil bli åpnet med oppmarsj,
sanger av felleskoret og barne- og ungdomskor, samt åpningstaler fra kl. 1300
fredag 12. juni. Mer info vil komme.
Dette kan bli et stevne med spenst og humør med konserter innendørs, og
enkelte kors opptreden ute i byen. Overnatting er på Scandic, Victoria og
Astoria hotell. Hotellene er alle sentrumsnære med gangavstand til alt av
aktiviteter. Det er parkeringsmuligheter nære hotellene. Jernbanestasjon er i
umiddelbar nærhet. Stevnekontoret blir å finne på Scandic hotell.
Det er inngått avtale med disse hotellene. NB!! Hver enkelt kor bestiller
hotell selv. Avbestilling av hotellrom må skje senest 3 uker før oppholdet.

Scandic hotell, tlf. 62 35 99 10
Enkeltrom kr 1.040,- pr. døgn. Dobbeltrom kr 1.240,- pr. døgn.
3-sengsrom kr 1.440,- pr. døgn. 4-sengsrom kr 1.690,- pr. døgn.
Priser m/frokost. Gangavstand til sentrum, ca. 15 min.

Victoria hotell, tlf. 62 02 55 00
Enkeltrom kr 1.050,- pr. døgn. Dobbeltrom kr 1.250,- pr. døgn.
3-sengsrom kr 1.450,- pr. døgn. 4-sengsrom kr 1.850,- pr. døgn.
Priser m/frokost. Ligger 200 m fra jernbane- stasjonen. Gangavstand til
sentrum, ca. 3 min.

Astoria hotell, mail: lise.berg@choice.no eller tlf. 951 35 011
Enkeltrom kr 1.250,- pr. døgn. Dobbeltrom kr 1.450,- pr. døgn.
3-sengsrom kr 1.750,- pr. døgn. Priser m/frokost. Beliggenhet i sentrum.
Ca. 5 min. fra jernbanestasjonen.

STEVNE-KONTINGENT:
Fellesutgifter inkl. konsertlokaler, dansemusikk og middag på banketten,
totalt kr 900,-.

TIDSFRISTER:
Skjemaet for bindende påmelding må være oss i
hende innen 1. juni 2019, lenke til påmelding
finner du her: https://goo.gl/forms/5DeLpvuwdvWXhcFt2
Betalingsfrist: innen 1. oktober 2019 til stevnekonto: 1506.15.58842.
NB!!

Ikke mulig med påmelding etter tidsfristen!!
Hvert kor betaler for seg- og husk å skriv
hvilket kor og hvor mange på
innbetalingsmeldingen.
Stevnekontingent, kr 900,- betales innen 1. oktober
2019.
Overnatting betales av det enkelte kor direkte til
hotellene. Vi trenger all den info vi ber om, så vær
nøye med utfylling av skjema. Takk!!
VELKOMMEN!!
Med vennlig hilsen
for Hedmark og Oppland Sangerforbund
Org.nr. 91491487, stevnekonto: 1506.15.58842
Kari Nettli, Styremedlem
Mail: hamarogsang2020@gmail.com

