Besøg fra Burgsteinfurt Schülerblasorchester (SBO)
Opdateret 20-08-2019
• Torsdag den 22.08.2019
• SBO kommer til Hovedgård Skole torsdag eftermiddag ca. kl 16.30.
• HSO (og værtsfamilierne) tager imod med musik, og vi fordeler til indkvarteringen
• Efterfølgende en lille aktivitet/leg, som ungebestyrelsen tager sig af.
• Aftensmad i hjemmet hos værtsfamilierne.
• Ca. kl. 19.00 fælles aktivitet for de ældste (16+ år) i Tvingstrup hos Anders.
• Adressen er: Serridslevvej 72, Tvingstrup
• Ca. kl 19.00-21.00 fælles aktivitet for de yngre (<16 år), samt bestyrelse/voksne hos Louise
og Oscar.
• Adressen er: Bakkevej 11, 8732 Hovedgård
• Fredag den 23.08.2019
• (Fra HSO-bestyrelse deltager Louise, Elise & Lone, evt Fie. Om aftenen deltager alle
(undtagen Ole)
• Kl. 8.10 mødes SBO på Hovedgård Skole (værtsfamilierne sørger for madpakke + drikkelse
+ snack til det meste af dagen).
• Koncerter på Hovedgård Skole kl. 09.10-09.55 samt kl. 10.25-11.10.
• Madpakker i bussen evt. i Hou. (SBO kører med bus til alle koncerterne idag)
• Koncert på Egmont Højskolen i Hou kl 13.15-13.50
• Adressen er: Villavej 25, Hou
• Vi skal ind ad hovedindgangen ved svømmehallen og ind i birummet. Lærer Inge tager
imod (tlf 28708723)
• Koncert på Skovly i Hovedgård kl. 15.15-16.00 ca.
• Adressen er: Horsensvej 38, 8732 Hovedgård
• Kl.19.00 er der picnic for SBO + HSO + værtsfamilierne hos Elise.
• Adressen er: Åesvej 29, Åes. 8700 Horsens
• Værtsfamilierne medbringer mad og drikkelse til sig selv og sine gæster. Det vil også
være en god ide at tage campingbord/stole med eller et tæppe. Vi bliver rigtig
mange, så det bliver på ægte picnic-manér . Der vil være kul klar på grill og senere
vil der være kaffe/the og noget sødt.
• Lørdag den 24.08.2019
• (Fra HSO-bestyrelse deltager Louise, Lone, Elise, Heinz, Vibe, Hanne & Marianne)
• HSO-værtsfamilier sørger for madpakke og drikkelse til dagen.
• SBO og HSO mødes på Hovedgård Skole kl. 8:30
• Der øves et fælles musiknummer kl 8.30-10.00. Fie sender et fællesnummer til SBO.
• Kl. 10.15 afgang mod Skanderborg - vi lynpakker bus og biler.
• SBO kører i deres bus, HSO kører i egne biler/med forældre.
• Kl. 11-13 koncerter for orkestrene hver for sig og det fælles nummer
• Adressen er: Kulturhuset. Parkvej 10, 8660 Skanderborg
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• Vi spiller koncert på torvet foran Kulturhuset - det er mega flot ned til vandet
og et smukt torv.
• Efter koncerten er der en logistisk udfordrende plan:
• SBO´s instrumenter og uniformer skal i bestyrelsens biler og køres til ASV i Horsens.
• HSO´s uniformer og instrumenter skal i egne biler eller i vores trailer, traileren kommer
først til Hovedgård igen om tirsdagen, så du skal kunne undvære det indtil da.
• Det der skal bruges til partyband om aftenen skal så IKKE i omtalte trailer, men i biler
gerne nogen der kører til ASV om aftenen. Evt nogle fra bestyrelsen.
• Eftermiddag fri i Skanderborg til shopping indtil ca kl 15, forventet hjemkomst til Hovedgård
ca. kl. 15.30.
• Alle hentes i biler i Skanderborg - tyskernes chauffør skal hvile 11 timer før afgang mod
Burgsteinfurt, så deres bus er allerede kørt hjem.
• Tid til ”pyntning” inden aftenens fest.
• SBO og HSO køres ind til festen i biler. SBO skal have alle deres ting med til Horsens,
da de kører hjem direkte derfra (deres instrumenter og uniformer er der allerede).
• Kl.18.00 er der fest i Horsens ved ASV.
• Adressen er: Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens.
• Katrines mor Nanna har været så utrolig hjælpsom at ville stå for maden - Olivia og
Majas mor Camilla hjælper til. Er der en enkelt mere der vil hjælpe?
- Kl. 24 vinkes farvel til SBO - tak for besøget :)
• Efterlysning
• Der er to tilsagn om at bage kage til lørdag formiddag, mon der er en enkelt mere der har lyst?
• Der er 5 tilsagn om at bage pølsehorn og pizzasnegle til lørdag aften - TAK!
HUSK at ALLE er velkomne til diverse arrangementer - også de der ikke har folk indkvarteret,
eller lige er hjemme et lille smut fra efterskole. KOM MEGET GERNE med til aktiviteterne.
•

Praktisk info til nye HSO'er og deres forældre, samt de der måtte være i tvivl.
• Vores gæster fra Burgsteinfurt har ikke sengetøj og håndklæder med - det fylder helt
afsindigt i bussen. Så når de skal have en seng at sove i, eller en madras - så er det
inkl sengetøj. Samt måske et håndklæde, hvis ikke det skal lugte for meget af sure
tæer...
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