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SAMLEINFO NEW YORK   
Ett sammendrag av tidligere info, muntlig og skriftlig.  

 

Det viktigste først: 
PASS:  Alle sjekker om nåværende pass er gyldig minst 6 mnd etter hjemkomst fra USA.  (Desember 

2016) 

Tiden for å ordne nytt pass er like greit NÅ!  

 

Anita Fremstad trenger passnummeret til alle som ikke hadde dette tilgjengelig da vi bestilte 

flyreisen. De som evt. får nytt pass må også opplyse Anita om det nye passnummeret.  

 

VISUM/ESTA:  

 Søknad om innreisetillatelse skal leveres senest 72 timer før avreise via ESTAs nettsted. I 
de fleste tilfeller behandles søknaden umiddelbart og svar gis online i løpet av noen 
sekunder, men det kan ta lengre tid. 

 Det er ditt eget ansvar å søke om og motta en ESTA. Vær nøye når du fyller ut søknaden slik 
at alle opplysninger er korrekte. 

 Du må oppgi din adresse for den første natten i USA 

 Ved innsjekking kontrolleres at du har en godkjent ESTA ut fra den informasjonen som 
avleses elektronisk fra passet. 

 Husk at uten visum, eller en godkjent ESTA, kan du bli nektet innreise til USA. 

 En godkjent ESTA gjelder i to år og for flere innreiser til USA. Hvis du har fornyet passet ditt 
siden siste USA-reise, må du levere en ny ESTA-søknad. Hver søknad koster 14 dollar. (ca 125 

kr - betales med det samme du søker online.)  De som allerede har gyldig ESTA må likevel 
sjekke nye regler. (USA jobber med nye regler fra 21.januar) 

 

Merk: Det er viktig at du SKRIVER UT en kopi av din godkjente ESTA-registrering for din egen 

dokumentasjons skyld. Utskriften kreves ikke fremvist, men hvis datasystemer er nede så unngås 

forsinkelser.   

  

LINK TIL ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  

REISEFORSIKRING: Vi musikanter har reiseforsikring gjennom NMF. NMF har nettopp byttet 

forsikringsselskap til TRYG forsikring. Komiteen skal sjekke hvor  god reiseforsikringen er og om de 

dekker eventuelle helseutgifter. Det er dyrt å bli syk i USA. 

MERK: Denne forsikringen gjelder kun korpsmedlemmer. Følge må sørge for egen reiseforsikring. 

Oppsummering fra tidligere utsendte infoskriv:   

Musikklaget Kornetten skal som det første, norske musikkorps i historien spille i Carnegie Hall, 
New York den 13 juni 2016. 
 

For å bli minimum 40 musikere ba vi med oss medlemmer fra Klæbu Musikkorps - Stor jubel i Klæbu! 

Vi er nå en fin sammensatt besetning på 49 musikanter totalt.  

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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 Turen koster US$949 + Flyreisen (ca 5.900 NOK)  Flybilletter er bestilt.   

 
Prisen inkluderer hotellrom (4 manns rom) NB! Pris for oppgradering til dobbeltrom er ca kr 2.350,- 
pr. person. (US$263) Vi kommer tilbake til denne innbetalingen  før 01.04.2016- siste 
innbetalingsfrist i henhold til nedbetalingsplan.  Da vil vi vite eksakt sum etter krav fra MPC.  
De som har planlagt å oppholde seg lengre enn standardpakken, må selv bestille og betale for 
ekstra døgn på hotell. Dersom noen blir forhindret fra deltakelse pga sykdom o.l. vil en 
reiseforsikring dekke det aller meste.  

 
Alle musikerne må følge ett oppsatt program som inneholder alt fra sosiale aktiviteter til øvinger. 
(Standardpakke) 

 
PROGRAM 

Lørdag 11.juni: Siste avreisedag fra Norge (noen reiser før). 

Lørdag 11.Juni: 
         

04.30 PM Offisiell innkvartering på New York Hilton Midtown 1335 6th Avenue  
(Btw West 53rd & 54th Street) New York, NY 10019 (Hotellet vårt) 

Søndag 12.Juni: 
         

Øvelse på hotellet (En gang mellom kl 09.00- 19.00) med veiledning av 
orkesterekspert fra USA: William Jones, Larry Livingston, Peter Boonshaft, Jerry 
Junki. (1t inkl oppvarming) 
 
Broadway-show (en av de kjente Broadway musikalene, men vi aner ikke 
hvilken enda) 
"Top of the Rock" (Rockefeller center). Dette er inkludert i standardpakken. 

Mandag 13.Juni:   DEN STORE DAGEN! Konsert i Carnegie Hall, med påfølgende mottagelse som 
inkluderer sertifikat og souvernirer. 
 
Ved ankomst til hallen, vil utøverne (Performers) bli eksortert backstage,der vi 
pakker ut instrument og får oppvarmingstid.  Ikke-utøvere (NON-Performers) får 
plass sammen med resten av publikum. (Inngangsbillett er inkludert). 

Tirsdag 14. juni:   Utsjekk kl  12.00 - hjemreise (noen reiser senere)  

 
   

 
Følgende innbetalingsplan ble presentert høsten 2015, totalt beløp 8.000 kr pr. person: 

Delbet.nr:  Betales senest:  Beløp Valuta Innbet.dato (Kvittér for eget bruk) 

1/8 12. september 2015 1500 NOK  

2/8 01. oktober 2015   500 NOK  

3/8 01. november 2015 1500 NOK  

4/8 01. desember 2015   500 NOK  

5/8 01. januar 2016   500 NOK  

6/8 01. februar 2016 1500 NOK  

7/8 01. mars 2016   500 NOK  

8/8 01. april 2016 1500 NOK  

Innbetales på KONTONR: 4290 16 31918 (Kornettens prosjektkonto) Siste innbetaling kan bli 
endret i forhold til valutakurs og oppgradering hotellrom m.m.   
 

Med hilsen fra oss i New York Komitéen:   

Anita Fremstad, Grethe Stav, Håvard Hinsverk og Olav Ramberg. 


