Almen Information
Arrangør

Euro-Musiktage Heikendorf arrangeres siden 1975 af Show-Brassband Heikendorf e.V.
I året 1998 blev til understøttelse af organisatoriske og udførende opgaver envidere foreningen EuroMusiktage e.V. grundlagt. Euro-Musiktage finder generelt sted hvert andet år ( år med lige endetal ) i
Juli eller August måned.
Tilmelding

Indbydelserne, papirerne med bedømmelses-retningslinierne og anmeldelserne bliver tilsendt i
slutningen af året før en foranstaltning. Tilmeldings-fristen ender generelt 31. Marts i foranstaltningsåret. I særlige tilfælde er en senere tilmelding efter aftale mulig. Efter tilmeldingen bliver i
April / Maj supplerende materiale og deltagerlister tilsendt.
Rejserute

Rejseruten fører ad motorvejen (A7/A210/A215) til Kiel. Når motorvejen ender følger man skiltene i
retning Lübeck /B76 dernæst Ostufer/Laboe/B502.
Foreninger der rejser med Jernbane eller med Færge (uden bus) fra Skandinavien til Kiel tilbyder vi
gratis Bus-Transfer til Heikendorf.
Byen

Østersøbadet Heikendorf (8500 indbyggere) ligger på den Østlige side af Kieler-fjorden, i en afstand
af ca. 12 km fra Kiel. I Centrum af Heikendorf ligger stadionet med det tilgrænsende festtelt, Aulaen
(Koncertbedømmelsen), skolerne og hallerne til inkvarteringen. Hvis kapacitets-grænsen ved
inkvarteringen nås, kan Musikforenigerne også blive inkvarteret i nabobyerne.
Inkvartering

Inkvartering finder sted i klasseværelser på skolerne og i sporthallerne. Soveposer og luft- madrasser
medbringes. I sporthallerne må der kun benyttes sports-sko (ingen sorte såler).
Overalt på inkvarteringerne er der alkohol-grill un rygeforbud.
Hotel / Pension
Ved formidling af værelser på hotel, pension eller ved privat udlejning er vi gerne behjælplig.
Udgifterne hertil overtager vi dog ikke.

Formidling af Værelser:
Tourist-Information, Strandweg 2, 24226 Heikendorf
Tel. +49 431 / 679 10 30, E-Mail: heikendorf@kiel-marketing.de
Booking online:
www.amt-schrevenborn.de/Urlaub-Freizeit/Suchen-Buchen-> Gastgeber Verzeichnis Kieler Förde
www.kiel-marketing.de –> Unterkünfte suchen

Almen Information
Afgifter / Udgifter

Ved deltagelse af ”Euro-Musiktagen” kræves ingen tilmeldingsafgift eller en startafgift i forbindelse
med bedømmelsen. Overnatning og inkvartering i skolerne og hallerne er gratis. Rejseudgifter
overtages ikke.
Forplejning

Alle aktive deltagere og ledsagere tilbyder vi 3 måltider om dagen – morgemad 3,00 Euro, frokost
5,50 Euro, attensmad 3,00 Euro.
En rettidig tilmelding hertil er naturligvis nødvendig og er bindende. Efter ankomsten og tilmelding
ved informationen på festpladsen, udgives alle mad-kuponerne mod kontant betaling eller per
check.
Envidere er det muligt at købe anden forplejning ved boderne på festpladsen.
GEMA (Copyright)

Gema-Afgiften betales af arrangøren af Euro-Musiktage. Hver musikforening er forpligtet til at afgive
en komplet liste over det ved Euro-Musiktage benyttede musikprogram. Listen bringes til
informationen.
Ansvar

Arrangøren kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for skader opstået på grund af
overordnede begivenheder eller omstændigheder, tyveri, tab eller beskadelse af instrumenter,
uniformer og deslige.
Arrangøren kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for uheld og skader af enhver art
begået af tredie personer.
Korrespondens:

Show-Brassband Heikendorf e.V.
Inken Schubert
Hoofiesen 15
24226 Heikendorf
Tyskland
Tel.: +49 162 970 41 80

Fax: +49 431 26 09 87 84

Internet: www.show-brassband-heikendorf.de
E-Mail: show-brassband-heikendorf@gmx.de

