JUBILEUMSTUR
MUSIKKLAGET KORNETTEN

130 ÅR
Musikklaget Kornetten er
invitert til å spille i
Carnegie Hall i New York
den 13 juni 2016
Styret i Musikklaget ønsker at vi har dette
som hovedmål for neste sesong.
Carnegie Hall er verdens mest berømte
konsertsal, dit alle store musikere ønsker å
komme for å spille. Leif Ove Andsnes
betegner konserten i Carnegie Hall som
høydepunktet i sin karriere.
Invitasjonen kom etter at Dirigenten vår,
Håvard Hinsverk, sendte inn ett opptak av
Kornetten fra NM i janitsjar 2015.
Musikklaget Kornetten ble på bakgrunn av
dette kvalifisert til å opptre i Carnegie Hall.
Dette er en anledning de færreste får, og
vil bli en opplevelse for livet.

Carnegie Hall Juni 2015 (Foto: Trond Brenne)

En kuriositet: Åge Aleksandersen har
sunget en halv mannsalder om at det er
langt til Royal Albert Hall. Vel, -han skal
spille der, samme helgen som Musikklaget
Kornetten spiller i Carnegie Hall.

Det er viktig at du leser gjennom all informasjonen. Tirsdag 23 juni blir det
medlemsmøte (med foresatte for de som har behov for det). Medlemsmøtet vil gi svar
på om denne turen kan gjennomføres eller ikke.

Jubileumstur 2016, Musikklaget Kornetten

Fakta

Det er Musikklaget Kornetten som er invitert til å
spille i Carnegie Hall.
 Alle som vil være med må være medlem av Musikklaget Kornetten
 Dette er ikke en «hopp på tur» til Carnegie Hall
Vi må være minimum 40 musikere
 Dette er en kontraktsfestet forutsetning og noen flere enn vi er i dag
 I første rekke ønsker vi å rekruttere til Musikklaget Kornetten
 Plan A: Vi sender ut invitasjon til tidligere (og forhåpentligvis fortsatt



spillesugne) medlemmer i Kornetten

Plan B: Vi ber med medlemmer fra Klæbu Musikkorps (Håvard dirigent, mulig å
øve inn repertoar parallelt) NB! Hysj Hysj – De vet det ikke ennå
Plan C: Rekruttering av enkeltmusikere.

Alle musikerne må følge ett oppsatt program som
inneholder alt fra sosiale aktiviteter til øvinger
 Fredag 10.juni:
Avreise fra Norge*
 Lørdag 11.Juni: Ankomst med innkvartering på Manhattan, New York City
 Søndag 12.Juni: Clinic med veiledning av orkesterekspert fra USA
Broadway-show (en av de kjente Broadway musikalene)
Top of the Rock observation deck (Rockefeller center)



Mandag 13.Juni:



Konsert i Carnegie Hall, med påfølgende mottagelse som
inkluderer sertifikat og souvernirer

Tirsdag 14. juni:

Hjemreise*

* Det vil også være anledning til å reise til andre tider for å kombinere denne turen
med for eks. ferie

Postboks 259
7129 BREKSTAD

www.kornetten.com
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Turen koster US$949 + Flyreisen
 Vi er i kontakt med ett reiseselskap for å se hvor vi kan ende opp prismessig


(antatt 3000 – 5000 NOK)

Prisen inkluderer hotellrom (4 manns rom)

For å kunne delta på arrangementet må Musikklaget Kornetten betale for minimum 40
medlemmer slik:







$100 per person innen 30. juni 2015 (Kornetten betaler inn for 40 musikere)
$200 per person innen 15. september 2015
$200 per person innen 1. november 2015
$200 per person innen 1. februar 2016
Resterende ($249) betales innen 1. April 2016

Dersom vi legger til grunn at dollaren er kr 8,- (kr 7,93 den 8. juni 2015) og at flyturen
koster kr 4000,- vil turen komme på kr 11 592,- pr. person.
Dette er et stort beløp for de aller fleste av oss og vi i Kornetten må bli enige om
hvordan vi skal betale for alt.
Noe skal korpset betale. Hvor mye avhenger av sponsorinntekter, spilleoppdrag og
hvor mye toalettpapir, lodd og hamburgere mm. vi kan selge. Altså dugnadsinnsats for
Korpset, -men også for hver og en som skal på tur.

Det er anledning til å ta
med sin bedre halvdel
for US$749 + Flyreisen
Din bedre halvdel får da anledning til å
følge samme program som deg, med
unntak av når du skal spille.

Hun/han kan jo da sitte i et av disse setene.
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www.kornetten.com

