Bra att veta om det praktiska runt kurserna 13-15 juli 2015
Kurser ges i 2-radigt dragspel och fiol för alla åldrar.
Tider:

Måndag 13 juli kl 9 – 17 med paus för förmiddagsfika, lunch och
eftermiddagsfika.
Tisdag 14 juli kl 9 – 17 med paus för förmiddagsfika, lunch och
eftermiddagsfika.
Onsdag 15 juli kl 9 – 17.30 med paus för förmiddagsfika och lunch samt
uppträdande på scenen kl 17.00.

Kursledare:

i dragspel – riksspelman Fredrik Isaksson
i fiol – vår lokala förmåga Sven Keskitalo

Kurskostnad: upp t o m 15 år lunch och fika ingår 500 kr/50 €
16-25 år
inkl mat och logi 1 800 kr/195 €
+25 år
inkl mat och logi 2 300 kr/250 €

enbart kurs 1 000 kr/100 €
enbart kurs 1 500 kr/150 €

Kursanmälan: Anmälan till kurs görs via e-post info@kulturikorpi.se
Betalning:

Kursavgiften betalas till PG 694215-5. Ange namn och vilken kurs som avses.

Logi:

Logi finns att boka på Harjugården och kan då innebära enkelrum eller del i
dubbel-/flerbäddsrum/stuga. Här gäller först till kvarn…
Dusch och toa finns i korridoren. Sänglinne och handduk ingår liksom frukost.
OBS begränsat antal rum och bäddar
Logi kan också finnas på Nivagården och Hulkoffgården i byn, Guest House
Tornedalen i Risudden, Kukkolaforsen m fl. Boka i god tid!

Mat:

För kursledare och deltagare ingår förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika
och middag om man väljer hela kurspaketet. För barn upp t o m 15 år ingår
fika och lunch i kurspriset. OBS endast kontanter. Ange ev allergier, önskan
om veg kost mm vid kursanmälan. Om alternativ önskas finns också möjlighet
att laga egen mat eller boka middag på Nivagården, Hulkoffgården,
Kukkolaforsen m fl Kontakta karintordne@hotmail.com för information om
mat och logi på Harjugården.

Transport:

Vi ser över möjligheten att erbjuda gratis buss t o r Haparanda resecentrum Harjugården

Kvällsaktiviteter:

för boende på Harjugården finns möjlighet till bastubad måndag och
tisdag kväll.

