Kveldsunderholdning på Landsfestival for kor,
og litt om mat
Siden alle deltakerne er samlet innenfor et begrenset område, med få meter til leiligheten der
man skal overnatte, har Landsfestivalen lagt opp til et bredt underholdningsprogram i
storsalen, hver kveld klokken 20.00.
Torsdag 2. juni kl 20.00
Norges Korforbund i Vestfold har satt sammen et musikalsk program med et bredt spekter av
artister, hovedsakelig fra eller med røtter i Vestfold. Gjøglergruppen Stella Polaris har
ansvaret for å lose det nærmere to timer tette åpningsprogrammet trygt i havn. Noen vil ha
mye korsang, andre vil gjerne høre og se mye av andre kulturuttrykk. Vi lover begge deler, og
vil ikke røpe for mye av programmet, men vi er sikker på at du vil bli positivt overrasket.
Og ble det ikke nok sang under åpningsforestillingen, har vi tilrettelagt for kveldskorsang i
foajeen.
Fredag 3. juni kl 20.00
Under trygg ledelse av Øystein Fevang ønsker vi alle deltakere velkommen til en forrykende
Queen-forestilling. Et prosjektkor fra Vestfold starter i disse dager innøving av mange av
Freddie Mercurys uforglemmelige sanger. I tillegg vil profesjonelle sangere og musikere
sørge for skikkelig trøkk.
Denne forestillingen er også åpen for publikum, som ikke deltagere på festivalen. Billetter
legges ut for salg til kroner 250 per stk, men har du betalt festivalavgift, er også denne
konserten inkludert i festivalpakken.
Etter Queen-konserten vil Romeo og Clive, spille opp til dans fram til klokken 01.00.
Lørdag 4. juni kl 20.00
På banketten i storsalen lørdag vil det ikke bare bli utsøkt mat. Det norske Jentekor har sydd
sammen et program vi tror vil falle i like god smak som maten. I tillegg vil Sandefjord
Storband spille opp til dans.
Og vil du heller synge framfor å danse på lørdagskvelden, rigger vi til scene i foajeen slik at
kor som ønsker å opptre kan fremføre korsang for en forsamling som aldri blir lei korsang.
For dem som har betalt ”full pakke” er banketten inkludert i prisen. For dem som ikke
overnatter på Brunstad, men vil delta på banketten, er prisen for banketten kroner 450.

Litt om mat og drikke på Landsfestivalen
Følgende måltider er inkludert i festivalpakken på kroner 3900 (festivalavgift, overnatting og
bankett):
Torsdag 2. juni:
17.30 - 19.00. Varm middag og dessert
Fredag 3. juni:
07.30 – 08.45 Frokost levert på døren til leilighetene
13.00 – 14.30 Lunsj
17.30 – 19.00 Middagstallerken
Lørdag 4. juni
07.30 – 08.45 Frokost levert på døren
Lunsj er ikke inkludert da det er arrangementer utenfor festivalområdet
20.00 – 22.30 Bankett med oppgradert middag, og to drikkeenheter 1)
Søndag 5. juni
07.30 – 10.00 Frokost levert på døren

BCC har fulle skjenkerettigheter, men deltakere må selv kjøpe drikke til måltidene.
1)

I prisstrukturen er det mulig å velge bort banketten. Dette utgjør en pris som er 450 kroner lavere enn
full festivalpakke.
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