FSK åker till Island för att delta i körfestivalen Nordklang med en grupp
korister från Finland.
Anmäl ditt intresse att åka med på en gruppresa genom att fylla i Google Formsblanketten som finns här nere efter texten, och den skickas till också per e-post.
Du kan också anmäla ditt intresse genom att ta kontakt per e-post
fsk2020mail@gmail.com. Du kan även ringa Anne Peltomäki (0400-426404) eller
någon annan i styrelsen. Anmäl dig före den 15.2.2022.

INFO OM NORDKLANG PÅ ISLAND 2022

FSK har som mål att delta i sångfesten Nordklang på Island instundande
sommar.
Sångfesten ordnas i huvudsak vid Reykjaviks Universitet. Kvällskonserter ordnas
bl.a. i Hallgrimskirkja och det av Alvar Aalto 1961 ritade Nordens hus.
Slutkonserten ordnas i konserthuset Harpa i centrum av Reykjavik på lördagen.
Anmälningen till sångfesten har redan öppnat. Alla måste anmäla sig individuellt.
Närmare information finns på sångfestens hemsida och Facebooksida.
Nordklang Island 2022 hemsida
Nordklangs Facebooksida

Projektkören Nordklang Island:

För att göra det hela roligare och för att få en känsla av samhörighet, tyckte vi
att en Projektkör för islandsbesöket och ett uppträdande där skulle vara på sin
plats.
Om vi tolkar hemsidan rätt verkar tanken vara den, att de deltagande körer som
vom vill uppträda med eget program gör det på söndagen. Det finns också
tillfällen till korta uppträdanden under veckan, men i detta nu siktar vi på
söndagens konsert.
De körer som från Finland deltar som hela körer kan kanske också tänka på
andra alternativ.

~Vi hoppas att så många som möjligt kommer med i Projektkören
på Island. Vi planerar att endast ha ett fysiskt övningstillfälle före
resan, i april-maj. Orten bestäms efter det att vi vet varifrån
majoriteten av deltagarna kommer.

Repertoaren bygger på sånger från Festival22 – med eventuella tillägg.
Välkommen med eventuella sångönskemål till FSK:s musikutskott!
Alla har redan övningsmaterialet Festival22 och dessutom kan man
förhoppningsvis också redan sångerna – förutom de eventuella nya sångerna.

Praktiska frågor:

Var och en anmäler sig själv till Nordklang Island och betalar sin deltagaravgift,
allt sköts via hemsidan.
För dem som önskar resa med oss är det möjligt, det ordnas två gruppresor med
olika längd till Reykjavik.
Information om flygtider och priser kommer här:
Observera att flygtiderna är lokala tider, tidsskillnaden är tre timmar.
Platser har nu bokats ett begränsat antal och några har redan gått åt.

Prisuppgifterna är preliminära med skatter och övriga kostnader inberäknade,
men kan alltså ännu ändras något.

DEN ¨KORTARE GRUPPEN¨ FLYGER MED ICELANDAIR OCH KOSTAR 395 €:
• FI 343 29.6.2022 onsdag Helsingfors-Keflavik 15.20 – 15.55
• FI 342 4.7.2022 måndag Keflavik-Helsingfors 07.45 – 14.15
DEN ¨LÄNGRE GRUPPEN¨ FLYGER MED FINNAIR OCH KOSTAR 398 €:
• AY 993 28.6.2022 tisdag Helsingfors-Keflavik 16.10 - 17.00
• AY 994 5.7.2022 tisdag Keflavik-Helsingfors 17.50 – 00.15

Resebyrå Aktiv Resor i Helsingfors informerar oss om villkoren för gruppresan
FSK Reykjavik 06/22:
• Förhandsbetalning 90 € / person före den 28.2.2022
• Slutlig betalning före den 12.5.2022
• Minimiantal personer 10 per grupp

Kostnader vid avbokning:
• Inga kostnader före den 28.2.2022
• Mellan 1.3. – 11.5.2022 debiteras 90€ som avbokningskostnader
• Mellan 12.5. – 10.6.2022 debiteras 50% av biljettpriset
• Efter den 10.6.2022 debiteras hela biljettpriset, 100%
Hotellen kan alla välja och boka själv, men för den som så önskar bokar vi nog
också hotellet. På Nordklangs hemsida finns förslag på några hotell där
Nordklang har hotellkvoter.
Nordklangs hemsida: Nordklang Island 2022 hemsida

Ekonomi:
Kostnaderna uppskattas till minimum 1300 € per person enligt följande:
Deltagaravgift 260 € (två luncher + två x snacks ingår)
Flygpriset c. 400 €
Hotellpriset varierar stort, man hittar bra hotell för under 100€ per natt men
också mycket dyrare. Vi uppskattar minimum 600 € för ett rum för några dagar.

FSK bjuder preliminärt på dirigent & ackompanjemang samt en reseledare, så
som det nu ser ut att bli.
FSK bjuder eventuellt också på transport dagligen till och från festivalplatsen,
om det visar sig vara en fiffig lösning. Lokaltrafiken med buss fungerar också bra
i Reykjavik.
Anmäl ditt intresse genom att fylla i Google Forms blanketten.
Länken finns här: Intresseanmälan till Nordklang Island 2022
Länken till blanketten finns också på FSK:s hemsida: www.fsk.fi

Anmäl dig före 15.2.2022!
Har du frågor – kontakta någon i arbetsgruppen!
E-post: fsk2020mail@gmail.com
Telefon: 0400-426404
Hälsar FSK Arbetsgrupp för Nordklang Island!
Kira Gustafsson, Maria Ljung, Kenneth Bergroth, Anne Peltomäki

Norska ungdomskören uppträder i Helsingborg 2019

