KULTURSKOLEN I LEVANGER
2016/2017

Til alle elever i Kulturskolen

FORHÅNDSVARSLING
NORDISK MUSIKKFESTIVAL
– TUR TIL SALO, FINLAND

Denne festivalen blir arrangert annenhvert år, og går på
rundgang mellom kulturskolene i de fire nordiske
vennskapskommunene, Levanger, Kramfors, Varde og Salo
(Halliko). I år er det Salo sør i Finland som er verter. Alle som
går i Kulturskolen kan i utgangspunktet være med, men elever
under 13 år må ha med foreldre. Foreldre er selvsagt
velkommen til å bli med. Alle elever som blir med, må opptre
med et eller annet, gjerne som gruppe. En slik tur vil bli en fin
opplevelse og skape fellesskap i Kulturskolen.
I år er festivalen lagt til tidsrommet 9. – 11. juni. Det betyr at vi må reise fra Levanger
grytidlig torsdag 8. juni og kommer tilbake mandag kveld den 12. juni. Elever / foreldre må
betale turen selv. Holder på å innhente tilbud på reisen, men når vi reiste til Varde i Danmark
i 2013 var kostnaden kr 1.600,- inkl buss og båt tur retur samt mat på festivalen. Så noe rundt
den prisen må man regne med.
Det blir et program i Salo som naturligvis ikke er spikret ennå, men det blir felles workshops,
underholdning og opptredener fra hver kulturskole. Finland feirer også i år 100 år som
uavhengig (fra Russland) og dette skal vi være med på 
Hvis du synes dette høres spennende ut, ta det opp med dine foreldre for å høre om det kan
være aktuelt. Vi kommer tilbake med påmeldinger så fort vi har fått litt mere informasjon fra
Salo. I mellomtiden kan dere tenke ut om dere har lyst til å være med evt. ta kontakt med din
lærer om hva dere kan opptre med.
Dette blir spennende!
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