30 ÅRS JUBILEUM !
25-29 juni, 2017

Göteborg Music Festival – 30 år!
Hela 30 år har gått sedan den första blåsmusikfestivalen arrangerades
i Göteborg. Totalt har över 50.000 musikanter deltagit och man kan
nog säga, utan överdrift, att vi har fått stor erfarenhet genom åren.
Idag arrangeras en festival som många uppskattar och gärna återkommer till. Festivalen där musikanterna står i centrum!
Evenemangstaden
Göteborg har en livlig musikkultur. Musik är viktigt och sätter sin prägel
på hela staden. Genom ett brett musikutbud formas en attraktiv stad – av
och för människor. Vår festival är en del av det utbudet. Göteborg har
också en mångårig erfarenhet av att stå värd för större evenemang.
Musikprogram
Under Göteborg Music Festival arrangerar vi inspirerande musikarrangemang, konserter, parader, workshops, tävlingar, ledarträff och vårt eget
festivaldisco. Vi planerar veckan tillsammans med era önskemål som
grund. Varje orkester får således sitt egna skräddarsydda program.
Boende och Mat
På festivalmenyn finns näringsrika och goda maträtter som musikanterna
tycker om. Både till frukost, lunch, middag. Allt tillagas i skolans kök och
serveras i matsalen. Ni kan välja mellan att bo på skola eller hotell. Båda
alternativen ligger mitt i centrum. Väljer ni att bo på vårt festivalhotell
ingår stor frukostbuffé, festivalkort och festivalmedalj. Bor ni på skola
ingår alla måltider, utöver festivalkort och festivalmedalj. Önskar ni
komma någon dag innan festivalen startar eller resa hem någon dag
senare än avresedagen, så arrangerar vi det. Lämna liggunderlag och
textilier hemma och låt oss sköta logistiken genom att hyra komplett
madrasspaket av oss. Allt finns på plats på skolan vid ankomst. Egen
buss under festivalen behöver ni egentligen inte. Vår transportenhet kör
tunga instrument till och från spelplatsen, helt utan kostnad.
Barnens Stad
Göteborg är barnens stad. Här finns många givna favoriter. Sveriges
bästa nöjespark – Liseberg – är ett måste och lite av barnens egna
paradis. Pröva dina vingar i AeroSpins kittlande flygtur högt i det blå om
du kan, vill och vågar. För äventyrare väntar sagolika åkturer i Balder –
världens bästa berg- och dalbana i trä eller Helix – Skandinaviens längsta
och snabbaste bana. Upptäck även vetenskapscentret Universeum med
akvarium för hajar, regnskog och mycket mer.
Kulturutbudet
Det finns så mycket att upptäcka. Göteborgs Konstmuseum och Göteborgs Stadsteater vid Götaplatsen bjuder alltid på högsta kvalitet, liksom
GöteborgsOperan vid hamnkanalen. Göteborgs Symfoniker, som är
Sveriges Nationalorkester, huserar i Göteborgs Konserthus. Konserthuset
som genom åren har blivit lite av festivalen musikaliska huvudarena.

Hav och Natur
I Göteborg har du alltid nära till naturen. Här finns fantastiska grönområden som Slottsskogen, Trädgårdsföreningen och Botaniska trädgården.
För den som vill lära sig mer om havet är fartygsmuseet Maritiman,
Ostindiefararen Götheborg och Sjöfartsmuseet tre spännande platser väl
värda att besöka. Den som vill komma nära vattnet har även kanalerna,
hamnen och de många sjöarna att välja på. Överallt kan man se prov på
göteborgarnas kärlek till vatten. I stadens kanaler kan man åka Sightseeinbåten Paddan som dessutom är en av festivalens konsertplatser. En
”flytande” konsert på Paddan är en stor upplevelse, det kan vi lova!
Shopping
I Göteborg är det lätt att göra shoppingen till en upplevelse. Stan har flera,
sinsemellan helt olika, centra med sina egna specialiteter. Det är bara att
välja efter lust, behov och plånbok. Upplev de mer guldkantade shoppingpärlorna runt Avenyn eller Hede Fashion Outlet, bara 25 minuter från
Göteborg, som har samlat ihop mer än 100 av de hetaste mode- och
livsstilsvarumärkena i ett bekvämt läge. Allt till outletpriser!
Närheten till allt
Göteborg är en öppen och nära storstad. Allt du söker finns mitt i city
och nära till hotell, nöjen och restauranger i världsklass. Du kan ta dig
överallt till fots. Från Centralstationen, till festivalhotellet, vidare till spelplatserna, Liseberg, festivalskolorna och shoppingen.
Trevliga Göteborgare
I dagens Stor-Göteborg bor 970 000 människor från nästan alla jordens
länder. Det är de som ger staden själ, puls och en unik atmosfär. I Sverige
har göteborgarna rykte om sig att vara vänliga och gästfria och många
som besöker staden för första gången vittnar just om det trevliga bemötandet. Avsluta skolåret hos oss och få samtidigt inspiration för nästa.
Träffa nya vänner, inspireras av andra och ha kul.
Välkomna till Göteborg och fira vårt 30-års jubileum!
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Festivalavgifter
Anmälningsavgift (senast 14 april, 2017):

SEK 2000 per orkester

Boendekostnad skola (senast 19 maj, 2017): SEK 1745 per person (25-29 juni 2017, 4 nätter, festivalkort, festivalmedalj,
					
frukost, lunch, middag ingår från middag söndag 25/6 till och med frukost
					
torsdag 29/6, totalt 11 måltider)
Madrass och sängkläder:
SEK 250 per komplett set (komfortmadrass, filt, två lakan kudde och örngott)
Extra övernattning per dygn på skola:
SEK 75 per person
Extra måltider: 			SEK 50 per måltid
Boendekostnad hotell: 		
(25-29 juni, 4 nätter, inklusive stor frukostbuffé, festivalkort, festivalmedalj)
Enkelrum 				SEK 3800		
Dubbelrum Twin
		SEK 3350 per person
Dubbelrum Kombi			 SEK 3100 per person
3-bäddsrum				SEK 2900 per person
4-bäddsrum				SEK 2700 per person
Matkort för hotellgäster: 			
SEK 500 per kort (7 måltider, lunch och middag, serveras på skola)

För mer information och anmälan: www.goteborgmusicfestival.se
Roger Andersson
Festivalansvarig
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