
 
 
 

Bra att veta om det praktiska runt kurserna 18-20 juli 2014 
 
Kurser ges i sång, ensemblespel (alla instrument), dragspel och fiol för alla åldrar. 
 
Tider: Fredag 18 juli kl 9 – 17 med paus för förmiddagsfika, lunch och 

eftermiddagsfika. 
 Lördag 19 juli kl 9 – 17 med paus för förmiddagsfika, lunch och 

eftermiddagsfika. 
 Söndag 20 juli kl 9 – 12.30 med paus för förmiddagsfika och lunch samt 

uppträdande på scenen kl 12. 
 
Kursledare:  i sång – artisten och sångcoachen Anna Fält 
 i ensemblespel – JP Nyströms’ Göran Eriksson 
 i dragspel – riksspelman Fredrik Isaksson 
 i fiol – vår lokala förmåga Sven Keskitalo 
 
Kostnad: - inkluderar bussresa t o r Haparanda, lunch o fika  
 upp t o m 12 år  400 kr 
 13-25 år 1 200 kr 
 +25 år 1 500 kr 
  
 - inkluderar logi och helpension fredag till söndag lunch 
  <25 år 1 500 kr 
 + 25 år 2 000 kr 
 
Kursanmälan: Anmälan till kurs, mat och logi görs via e-post info@kulturikorpi.se 
 alternativt 070-635 81 27 (Lena Antti) 
 
Betalning: Kursavgiften betalas till PG 694215-5. Ange namn och vilken kurs som avses.  

 
Logi: Priserna ovan gäller för mat och logi i Harjugårdens regi. 
 Logi kan 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. 
  
 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 och 

eftermiddagsfika. För de som väljer att bo på Harjugården ingår förstås 
frukost och också middag i helpensionspriset. Ange ev allergier, önskan om 
veg kost mm vid kursanmälan. Om alternativ önskas finns också möjlighet att 
boka middag på Nivagården lördag afton (separat bokning och kostnad 
www.nivagarden.se). Hulkoffgårdens restaurang, se www.hulkoff.se 

http://www.nivagarden.se/
http://www.hulkoff.se/


 
 

 
Transport: Gratis buss avgår från Resecentrum i Haparanda kl 8.15 till Harjugården 

fredag, lördag och söndag. Tillbaka efter kursslut, ca kl 17. 
 På söndag avgår gratis buss från Haparanda till Harjugården också kl 11. 
 
Kvällsaktiviteter: för boende på Harjugården finns möjlighet till bastubad fredag och 

lördag kväll.  
 Eftersom många musikanter finns här kommer säkert en hel del ”spel i 

buskarna” att förekomma. 
 Fredagkväll är också puben öppen på Byastugan i närheten. 
 Lördagkväll finns möjlighet att uppleva Nivagården genom att äta 

middag där – förbokning krävs. => www.nivagarden.se 
 

http://www.nivagarden.se/

