
   
 

 

14. Internationale Musikfest 
       28.-30. juni 2013 

                   
Sæby den 20.05.2013 

INFO 5 

Kære musikvenner 
 
Hermed fremsendes de sidste praktiske oplysninger i forbindelse med musikfesten i Sæby. Vi glæder 
os til at se jer til musikfesten og håber, at I nu har de oplysninger, som I har behov for. 
 
Også i år har vi lavet et godt samarbejde med Sæby Handelsstandsforening og restauratører, hvilket 
betyder, at det er de handlende, der står for koncertstederne i byen og driver disse. Musikkorps Sæby 
vil stå for den praktiske del omkring fordeling af musikken de enkelte koncertsteder i byen. Som sidst 
er der i byen opstillet et stort festtelt. Vi glæder os i Musikkorps Sæby til, at I kommer til byen og 
spreder glæde med jeres musik. 
 
Som I kan se af programmet, så vil musikken være centreret omkring midtbyen. Sæby Torv og Mu-
sikhuset vil være de 2 store spillesteder. Herudover vil der noget af tiden være mindre koncertsteder 
andre steder i byen. 
 
Udover koncerterne deltager alle orkestre i Nationernes indmarch / den officielle åbning af musikfe-
sten lørdag formiddag. Lørdag eftermiddag bliver lidt mere løssluppent, idet vi lægger op til et festligt 
optog, som starter fra Sæby Havn, og hvor temaet i år er "The Beatles”. Her tænkes både musikalsk 
og udklædningsmæssigt. Optoget bevæger sig gennem byens gader og hvor vi til sidst ankommer til 
Musikhuset i midtbyen. Der vil være præmie til det orkester der har udvist størst kreativitet i karneval-
let. 
 
Kl. 18.00 vil festteltet blive åbnet for koncerter, spisning og dans til de deltagende orkestre og gerne 
med baggrund i samme tema: The Beatles. 
 
Søndag vil der igen være koncerter i byen. Musikfesten slutter på Sæby Havn søndag aften, hvor 
flaget bliver spillet ned som det gør det hver aften i sommerperioden. 
 
Til orientering kan nævnes, at der vil være SHUTTLE BUS som ved sidste musikfest. Bussen kører 
hvert ca. ½ time. Prisen vil være DKR: 20,- pr. tur/person. Der udleveres en køreplan ved ankomst. 
 
Vi kan anbefale alle jeres medlemmer om at søge oplysninger om musikfesten på vores hjemmeside. 
www.musikkorps-saeby.dk 
 
Vi forventer selvfølgelig, at der bliver flot sommervejr, og vi anbefaler alle orkestre at møde op med 
"glad" musik. I håbet om, at vi får endnu en god musikfest i Sæby, byder vi jer alle velkommen. 
 
 
Med venlig hilsen / Viele Grüsse 
Musikkorps Sæby 

Jørgen Hyttel 
Næstformand / 2. Vorsitzender 
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                   Praktiske bemærkninger: 
 
1. Tilmelding af musikere, festmenuer, indkvartering på skole 

Skemaet som I har udfyldt på vores hjemmeside med navne på alle deltagende musikere, 
antal ledsagere, bestilling af festmenuer og indkvartering på Sæbygaardskolen kan der 
ændres i frem til den 1. juni 2013. Bemærk nyt kodeord  (ms1971) 
 

2. Ankomst og indkvartering 
Alle orkestre eller 1 repræsentant herfra bedes straks efter ankomst henvende sig i bu-
reauet på Sæbygaardskolen, Sæbygaardvej 32 (ved Sæby Fritidscenter- og vandrer-
hjem). Alle musikere vil ved ankomst modtage program, bykort, bestilte menu billetter, 
musikfesttegn og Sæby guiden 2013. Herudover vil alle modtage en musikfestavis. 
 
Evt. kvarterværter vil være til stede på det angivne ankomsttidspunkt.  
Evt. ændrede ankomsttider og spørgsmål til indkvartering stiles til Berit Hejslet  
Musikkorps Sæby. Telefon mobil +45 81711773 e-mail: berithejslet@mail.dk 
 

3. Programoversigt 
Vedlagte program kan bruges til planlægning af turen til Sæby. Vi henstiller til, at de an-
givne spilletider bliver overholdt af hensyn til de øvrige orkestre. Skulle der være spørgs-
mål til programmet, kan disse stiles til Jan Christensen mobil +45 42670400 eller på e-
mail: jc@dbs.dk Eller Dorthe Linde Jørgensen  mobil +45 21667866 eller på e-mail: 
trut@klarinetten.dk 

 
Lys og lyd på koncertstederne 
Stort PA-anlæg - Sæby Torv, Musikhusets Scene, Festteltet 
Mindre PA-anlæg for speak – findes på de mindre koncertsteder 
 
Koncerter og KODA lister 
Orkestrene præsenterer selv koncertprogram. Koncerterne har normalt en varighed á 45 
min. Alle orkestre medbringer udfyldte KODA lister som afleveres til konferenciers på spil-
lestederne inden koncerterne. 

 
4.   Indbydelse til reception 

2 repræsentanter fra hvert orkester er inviteret til en lille reception i Musikhuset, Skolega-
de 6 (v/ festteltet) lørdag den 29. juni 2013 kl. 11.00. Musikkorps Sæby vil være vært ved 
receptionen. Venligst kontakt Musikkorps Sæby, hvis I ikke kan deltage i receptionen. 
 

5.   Faktura fremsendes 3. juni 
Faktura, som indeholder deltagergebyr, bestilte festbuffeter, evt. indkvartering på skole 
fremsendes til jer d. 3. juni. Beløbet bedes venligst indbetalt senest den 21. juni 2013.  
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