Højbystævne
1. - 3. september 2017

30 års jubilæum
Baller for alle dansere!
Værksteder for enhver smag!
Unge udfolder sig!

Musik for alle instrumenter!
Koncerter for feinschmeckere!
Gamle og nye venner mødes!

Støttet af: Odense Kommunes Musikudvalg
Kunststyrelsen
Saugmann-Bjerregaards Fond
Folkemusikhusringen
Clara Lachmans Stiftelse

Praktiske oplysninger
Sted:

Skolen, Højby Forsamlingshus, Cafe Bakkegården og kirken i Allerup.

Parkering:

Fortrinsvis ved skolen og Cafe Bakkegården. Undgå at parkere på gader og veje i Højby.
Redningsveje skal holdes fri.

Indkvartering:

På skolen eller i camp ved skolen. OBS! Åben ild og biler forbudt på camp. Vandrerhjem
findes i Odense.

Rygning:
Bespisning:

Pris:

Tilmelding og
betaling:

Værksteder
Stævnekontorets
åbningstider:
Stævnebod:
Transport:

Rygning er forbudt overalt på skolen, forsamlingshuset, hallen og Bakkegården.
På skolen og Cafe Bakkegården eller egen kost. Fællesspisning på skolen skal
forudbestilles og betales inden den 1. august.
Voksne 575,-. Ved betaling efter den 1. august er prisen 675,- kr.
Børn 8-14 år 100,- kr. Unge 15-25 år 250,- kr.
Husk, selvom du ikke når at blive tilmeldt inden 1.8. kan du selvfølgelig alligevel
komme på Højbystævnet.
OBS: Forhåndstilmelding er vigtig, da stævnet vil blive aflyst 1.8. ved for få
tilmeldinger.
Betaling over netbank: Reg.nr. 0828 K.nr. 0003648206. Har du ikke netbank foregår
betaling via din bank. Du kan selvfølgelig også betale kontant på stævnet. På stævnet
modtager vi ikke betalingskort, men der kan betales med Mobile-pay.
Husk ved tilmeling at anføre:
værkstednr,
fællesspisning på skolen lørdag aften (vegetar/ikke vegetar, pris 100 kr),
overnatning på/ved skolen samt
navn(e), fuld adresse og alder på børn og unge.
Deadline for tilmelding og betaling for fællesspisning er 1. august.
Værksteder vil blive aflyst lørdag den 1. august, hvis der på dette tidspunkt er
registreret for få tilmeldte.
Fredag 17-22. Lørdag 9-10.15, 12-13 og 17-20. Søndag 9-12. Stævnearmbånd udleveres
på stævnekontoret på Højby Skole mod fremvisning af kvittering eller kontant betaling.
Stævnearmbåndet skal bæres synligt.
Man kan sælge cd´er, instrumenter m.m. mod 10 % af salget til stævnet.
Bus nr. 21 og 23 fra Banegård og centrum i Odense. Tog Odense-Svendborg holder i
Højby.

Arrangørgruppen 2017
Jørgen Andkær Jensen, tlf. 65 321 654 / 20 41 11 54
Lise Pedersen, tlf. 60 49 18 52
Britta Rasmussen, tlf. 28 55 13 54
Ole Ryge Petersen, tlf. 51 51 86 77

andkaer56@gmail.com
liseanina@live.dk
br_aa@hotmail.com
lissiole@rygepetersen.dk

Læs meget mere på hjemmesiden:

www.hoejbystaevne.dk eller facebook
Endeligt og udførligt program foreligger på stævnet.

