JUBILEUMSTUR
MUSIKKLAGET KORNETTEN

130 ÅR
Her kommer informasjon
#2 om New York turen
Styret i Musikklaget har etter en
velfortjent sommerferie igjen tatt tak i
neste års store evenement.
Her følger detaljer rund den enkeltes
betaling for selve arrangementet i New
York.
Videre er det referert noe innhold i
kontrakten i forhold til Musikklaget
Kornetten og den enkeltes ansvar under
oppholdet.
Dersom du tenker å ha med deg din
bedre halvdel og/eller å reise til andre
tider før/etter oppholdet er tiden for å
bestemme dette meget snart.

Carnegie Hall Juni 2015 (Foto: Trond Brenne)

Det blir en egen hurtigarbeidende
gruppe/komité som vil ta seg av en
mengde detaljer ifm arrangementet. Den
består av Håvard, Grethe og to til.

For styret er det viktig at vi alle jobber godt med det musikalske (som vanlig) og de
oppgavene som ikke er spesifikt relatert til New York turen. Samtidig vil nok noen bli
forespurt om å ta i et ekstra tak.
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Økonomi i forhold til Arrangementet i New York

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

Musikklaget Kornetten har ikke økonomi til å legge ut alle disse pengene slik at vi som
skal være med må starte å betale for turen allerede nå. Derfor har styret i Kornetten
har vedtatt en innbetalingsplan som ser slik ut:

Innbetaling pr "Deltaker" eller «Bedre Halvdel»:
Delbet.nr: Betales senest:

Beløp Valuta Innbet.dato (Kvitter for eget bruk)

1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

1500
500
1500
500
500
1500
500
1500

15. september 2015
01. oktober 2015
01. november 2015
01. desember 2015
01. januar 2016
01. februar 2016
01. mars 2016
01. april 2016

NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK

Siste innbetaling(er) kan bli endret i forhold til sponsor-situasjon og valutakurs

Delbet.nr: Betales senest:

Beløp Valuta Innbet.dato (Kvitter for eget bruk)

1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

1500
500
1500
500
500
1500
500
1500

15. september 2015
01. oktober 2015
01. november 2015
01. desember 2015
01. januar 2016
01. februar 2016
01. mars 2016
01. april 2016

OBS!!! KONTONR:

NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK

4290 16 31918 (Kornettens prosjektkonto)

Postboks 259
7129 BREKSTAD
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Jubileumstur 2016, Musikklaget Kornetten
Første innbetaling merkes med "New York, 1/8 ", neste innbetaling merkes med "New
York 2/8" osv. Send e-post til kasserer (kasserer@kornetten.com) når innbetaling er
foretatt, slik at Jonas kan holde en god oversikt. Dersom man av en eller annen grunn
ikke får til å følge innbetalingsplanen, ta kontakt med kassereren så vil ting sikkert
ordne seg.
Innbetaling for evt. «Bedre Halvdel» vil være helt identisk, grunnet kontrakten vår
med Manhattan Concert Productions (MCP). Det som betales inn for mye kan benyttes
til oppgradering fra 4-mannsrom til 2-mannsrom, eller dere vil få det utbetalt i
kontanter (fra MCP ved ankomst New York).

Rekruttering

Vi sender snart ut invitasjon til gamle Kornetten-medlemmer. I tillegg håper vi at flere
synes NM-deltagelse, New York Tur og ganske enkelt det å spille i korps er attraktivt
og vil bli medlem i Kornetten. Her kan alle dere som er medlemmer også spille en rolle
i rekrutteringen.
Vi ønsker jo å ha en balansert besetning, så treblås og trombonister er høyt på
ønskelisten. Å ha en balansert besetning vil også være utslagsgivende for å gjøre
rekruttering etter plan B (fra INFO #1).

Flyreisen

Har vi ikke kommet i gang med ennå, informasjon vil komme. Det er imidlertid viktig
at alle så snart som mulig bestemmer seg for om man skal være med på en
«standardpakke» eller ha en egen variant.
Store instrumenter kan det være aktuelt å leie i New York i stedet for å betale dyrt for
transport av.
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Kontrakten

Det er noen forhold i kontrakten som bør informeres om, og de kommer her.
1.
De første 400$ som vi betaler til MCP vil vi ikke under noen omstendigheter få igjen.
Dersom noen blir forhindret fra deltagelse på grunn av sykdom o.l. vil en
reiseforsikring dekke det aller meste. De aller fleste av oss har en eller flere
reiseforsikringer. Det kan være greit å sjekke opp hva din forsikring vil dekke.
Alle som leier instrument fra Kornetten har NMF sin instrumentforsikring, som også er
en reiseforsikring. Vi vil sjekke opp betingelsene rundt denne og informere om det ved
en senere anledning.
2.
Alle deltagerne som skal være med (både musikere og «Bedre Halvdeler») må være
innmeldt til MCP innen 1. Februar 2016.
3.
Utgangspunktet for summene er at vi skal bo på 4-manns rom. Det er mulig å
oppgradere slik:
 3-mannsrom $90 ekstra pr person
 2-mannsrom $263 ekstra pr person
 Single-rom $790 ekstra
Frist for oppgradering og betaling av disse er innen 1. februar 2016
Ikke utøvende deltagere («Bedre Halvdeler») kan kjøpe samme pakke som musikere
og enten
 Få en $200 rabatt
 Velge oppgradering til 2-mannsrom (sparer $63, men Partner må nok betale
$263)
Frist her er også innen 1. februar 2016
4.
Musikklaget Kornetten er ansvarlig for alt noen av oss ødelegger på hotell, øvingsrom,
konsertsal osv. Vi må også oppføre oss pent og høre etter mens vi er i USA. Videre er
det ikke lov å stjele eller å fotografere i konsertsalen. Vi må møte musikalsk forberedt
for konsert.
Det er nok flere blant oss som reagerer mindre positivt på slike unødvendigheter, men
dette er en del av «den amerikanske måten». MCP har disse formuleringene
innarbeidet i kontrakten og ved brudd på disse reglene, vil vi (Musikklaget
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Kornetten)kunne bli ekskludert fra øvinger og konserten, uten noen form for
kompensasjon/erstatning.
5.
MCP fraskriver seg selvfølgelig ethvert ansvar dersom noe skulle tilstøte oss eller vårt.

NEW YORK KALENDER
Dato:

Hva skjer:

30/6/15 US$100 per person (ca NOK 30 000,-) MK har betalt for 40 pax
15/9/15 US$200 per person (ca NOK 60 000,-)
Delbetaling 1/8 NOK 1500,1/10/15 Delbetaling 2/8 NOK 500,1/11/15 US$200 per person (ca NOK 60 000,-)
Delbetaling 3/8 NOK 1500,1/12/15 Delbetaling 4/8 NOK 500,1/1/16 Delbetaling 5/8 NOK 500,1/2/16 Alle navnelister osv må være rapportert til MCP
US$200 per person (ca NOK 60 000,-)
Delbetaling 6/8 NOK 1500,1/3/16 Delbetaling 7/8 NOK 500,1/4/16 US$249 ++ Siste innbetaling til MCP
Delbetaling 8/8 NOK 1500,10/6/16 Avreise fra Norge
11/6/16 Ankomst med innkvartering på Manhattan, New York City
12/6/16 Clinic med veiledning av orkesterekspert fra USA
Broadway-show (en av de kjente Broadway-musikalene)
Top of the Rock observation deck (Rockefeller center)
13/6/16 Konsert i Carnegie Hall, med påfølgende mottagelse som
inkluderer sertifikat og suvenirer
14/6/16 Hjemreise
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