
24. januar 2019
 
 
 
Kære NUS’ere, 
 
 
Hermed lidt mere info om vores tur til Musik & Ungdoms Orkesterfestival i DR Koncerthuset. Selve festivalen er 
søndag den 17/3, hvor der kommer Ungdomsorkestre fra hele landet. Der bliver hele 35 koncerter fordelt på 4 
koncertsale i tidsrummet 10-19. Der er GRATIS adgang (se evt. mere på www.orkesterfestivalen.dk)  
 
NUS skal spille KONCERT søndag 17/3 kl. 12.15 i DR Koncertsalen.  
 
Husk at vi som optakt til turen skal øve søndag 10/3 kl. 10-17 på Kulturstationen i Skørping. 
 
 
BUSTUR 
Vi tager afsted lørdag 16/3 kl. 7 fra Hjørring, Og vi er hjemme igen søndag aften. Bussen går fra Hjørring med 
to opsamlingssteder undervejs.  
 

  Ud 16/3 Hjem 17/3 

Hjørring Frakørsel 3, Shell-tank, Hjørring C 07.00 22:00 

Aalborg Frakørsel 26, Pendlerplads, Th. Sauersvej 07.40 21.20 

Haverslev Frakørsel 33, P-plads ved McDonalds 08.10 20:50 

 
NB. Mød op i god tid, så du er klar med al bagage osv. Specielt på hjemturen er tiderne cirkatider. 
 
 
BAGAGE 
Vi bliver nødt til at pakke sparsomt – der skal nemlig også være plads til 
instrumenter. Hver deltager må medbringe: 
 Én kuffert/taske til bagagerum/trailer (undgå rygsække) 
 Sovepose og liggeunderlag (der er IKKE plads til store 

skummadrasser og feltsenge) 
 Én turtaske (maks. 22 liter) til at have med i bussen 
 Instrument og noder.  
 
INDKVARTERING & MAD 
Vi skal bo på Skolen på Islands Brygge, Artillerivej 57, 2300 Kbh. S  
 

HUSK en STOR madpakke incl. drikkevarer til busturen lørdag. 
 

NUS sørger for mad og drikke på resten af turen.  
HUSK at give besked, hvis du fx er vegetar 
 
 
TURLEDERE 
Voksne på turen er Christian Larsen, Debbie Josephson og Morten Friis.  
De kan kontaktes på mobil 26221122 el. 26468813 (kun i nødstilfælde). 
 
 
PRIS og TILMELDING 
Pris for hele turen inkl. en sej NUS-hoodie er 560 kr.  
 

Betales ved tilmelding på www.kulturskolerinordjylland.dk 
 
 
Venlig hilsen 
 

Christian, Debbie og Morten  

•

Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester 

Huskeliste 

 Madpakke og drikkevarer til 
frokost lørdag 

 Sygesikringsbevis 
 Instrument 
 Noder og blyant 
 Nodestativ 
 Koncerttøj 

(sorte bukser/nederdel) 
 Skiftetøj og skiftesko 
 Badetøj 
 Håndklæder 
 Toiletgrej 
 Måske lille sovedyr 
 Mobiltelefon og oplader 
 Evt. lommepenge 
 Sovepose  
 Liggeunderlag 
 Evt. pude 
 

Alle tourdeltagere får udleveret en NUS-hoodie, som 
er inkluderet i prisen. Farven afgøres ved afstemning 
på Facebook, så skynd dig ind og afgiv din stemme på 

www.facebook.com/groups/nusnus/  


