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Följ med på Körfestival Bornholm. Du kan 
förvänta dig vackra toner och trevlig sam-
varo. Deltagare från hela Norden reser 
gärna långt, för att vara med på den vackra 
festivalen. Bornholm är en fantastisk kon-
sertkuliss. Sjung exempelvis i, de för ön ka-
rakteristiska, rundkyrkorna med fin akustik, 
på det kända konstmuseet – eller på Ham-
mershus, Nordeuropas största borg, där 
murarna ger extra tyngd åt stämmorna. 

Prova också de små intima konserterna, 
där ni sjunger på annorlunda och trevliga 
platser – till exempel de berömda fiskröke-
rierna. Bornholm har konsertplatser för alla 
oavsett smak!

Gudhjem Sångby är en bland många po-
pulära arrangemang under Körfestival 
Bornholm. Gudhjem är placerat längs en 
brant klippsluttning. Med sitt fantastiska 

läge direkt vid Östersjön, är Gudhjem en 
av Danmarks mest speciella städer. Under 
Gudhjem Sångby öppnar stadens museer, 
kyrkan, restauranger och caféer sina dör-
rar för era framträdanden. Ni börjar i den 
mysiga hamnen, där ni sjunger från fören 
på fartyget Ertholm medan de många åhö-
rarna kan njuta av uppträdandet från kajen.
Fortsätt sedan på Café Klint, där stäm-
ningen skruvas upp ytterligare. Runda av 

kvällen på rustika Gudhjem Røgeri, som 
osar av saltvatten och nostalgi. Gudhjem 
Sångby har kort avstånd mellan sångsta-
tionerna, och man kan lätt gå från ställe till 
ställe för att möta de andra körerna och 
naturligtvis också själva stämma in i sången 
på de små och mysiga konsertställena.



SJUNGA PÅ HAMMERSHUS
Ni kan också se fram emot konserten på 
medeltidsborgen Hammershus, som är 
Bornholms största sevärdhet med fler än 
500.000 besökande årligen. I dessa vackra 
och historiska omgivningar sjunger ni fram-
för en stor publik.

SJUNGA I KYRKAN
Avslutningskonserten hålls i Skt. Nicolai 
Kyrka, som också är öns största kyrka. 
Kyrkan är alltid fylld med förväntansfull pu-
blik, som ser fram emot att höra er och de 
andra körerna sjunga. Efter konserten så 
är det festmiddag under avkopplande och 
trevliga former. 

SJUNGA I STORE TÅRN
Vi arrangerar så många konserter, som ni 
önskar under ert uppehåll. Vi kan till exem-
pel, helt unikt, erbjuda er en konsert i Store 
Torn på fästningsön Chrisiansö, Danmarks 
östligaste ö. 

SJUNGA FÖR BORNHOLM
Vi ombesörjer naturligtvis, att era konser-
ter omtalas i de lokala medierna, så att 
både bornholmare och öns alla turister in-
formeras om konserterna.

Så här bor ni

Storløkke Feriepark 
Storløkke Feriepark består av  
semesterhus för 2-4 eller 4-6 per-
soner. Ferieparken ligger i staden 
Allinge på Nordbornholm, som är ett 
av Bornholms vackraste naturområ-
den nära sandstränder och klippor.

feriecenter æblehaven 
Feriecenter Æblehaven är granne 
med Storløkke Feriepark och ligger 
i en tidigare äppelplantage. Äppel-
träden finns fortfarande, vilket ger 
semesterområdet en idyllisk stäm-
ning. Semesterhusen är utrustade 
för 4-6 personer.

hasle Feriepark 
På Bornholms västkust ligger Hasle 
Feriepark. De välutrustade semes-
terhusen med plats för 4-6 perso-
ner, ligger endast 400 meter från en 
av Bornholms bästa sandstränder, 
varifrån man också kan njuta av den 
vackra solnedgången.

hasle hytteby 
Hasle Hytteby ligger i anslutning till 
Hasle Feriepark och består av små 
bekväma och trevliga stugor för 4 
personer. Alla stugor har köksfa-
ciliteter och fin utomhusmiljö. I en 
central byggnad finns toalett och 
badrum.

Under Körfestival Bornholm bor ni i välutrustade semesterhus eller stugor på 
några av Bornholms bästa semesterboenden och med kort avstånd till Born-
holms många sevärdheter och konsertplatser.



priser og program
DATUM OCH DELTAGARPRIS
Körfestival Bornholm avhålls under Kristi  
Himmelsfärdshelgen den 18-21 maj 2023.  
Ni bestämmer själva ankomst och avresedag. 
Men om någon av deltagarna i er kör önskar 
ankomma tidigare eller förlänga uppehållet 
på Bornholm efter festivalen, så är det också 
möjligt.

SÅ HÄR BOR NI
Alla husen i Æblehaven, Storløkke Feriepark 
och Hasle Feriepark har plats för 6 personer. 
För komforten, har vi kalkulerat med att det 
endast bor 4 personer i varje hus. Väljer ni att 
bo fler än 4 personer per hus, får ni en rabatt. 
Väljer ni att bo 2 personer i varje hus, så är det 
också möjligt, mot en extra avgift. Priserna i 
Hasle Hytteby baseras på, att man bor 4 per-
soner i var stuga.

DELTAGARPRIS
Priset per deltagare inkluderar allt från uppe-
håll, färjeöverfart, konserter till gemensamma 
arrangemang:
•  Färja Ystad-Rønne tur/retur för alla  

personer i personbil eller buss

• Övernattningar på semesterboendet
•  Välkomstarrangemang med sång i  

”Gudhjem Sångby”
•  Individuella konserter – vi arrangerar  

så många ni önskar
•  Gemensam konsert i lokalområdet
•  Gemensam konsert på Hammershus inklusive 

historisk rundvisning före konserten
•  Gemensam konsert i Skt. Nicolai Kyrka
•  Festafton efter konserten i Skt. Nicolai Kyrka 

med 2-rätters meny och ett glas vin eller en öl.

MAT  
Vi kan erbjuda frukost och middag under  
festivalen:
•  Frukost: Fredag, lördag och söndag.
•  Middag: 2 middagar (Festmiddag ingår  

i deltagarpriset).
Totalpris per person: SEK 855. Önskar ni  
endast frukost är priset SEK 425.

NOTERA  
Ni kan medbringa lakan och handdukar
– eller hyra det på semesterboendet.  
Prisetär SEK 145 för lakan och SEK 50  
för handdukar. Förbeställ gärna.

RABATTER OCH FRIPLATSER 
•  En person reser gratis vid minimum 24  

betalande personer.
•  Väljer man att vara 5 personer i varje bil i  

stället för 4 personer, får man en rabatt  
på SEK 50 per person.

FLYG ELLER BUSS 
Det finns också möjlighet att resa med buss 
eller flyg till Bornholm – och vi kan naturligtvis 
också arrangera bussar åt er på Bornholm. 
Kontakta oss för mer information.

NÄR NI INTE SJUNGER
Bornholms mysiga småstäder inviterar till  
avkoppling och shopping. Vi ger gärna förslag 
på spännande rundturer. En av våra mest 
populära turer, är ”Det överhättade kredit-
kortet”, som är mycket efterfrågat bland de 
kvinnliga deltagarna.

Å andra sidan är männen övertaliga, när vi  
besöker Svaneke Bryghus, där vi tillsammans 
med öl-sommelieren får smakprover och hör 
om spännande ölsorter. 

information och beställning:
A/S TEAM BORNHOLM 
Att: Jacob Lund 
Ndr. Kystvej 34
DK-3700 Rønne
Tlf.: +45 5695 8566
festival@teambornholm.dk

www.korfestival-bornholm.se

Deltakerpriser pr. person
       2 ÖVERNATTNINGAR                       3 ÖVERNATTNINGAR
       MED BIL (4 PERS.)                MED BIL (4 PERS.)
FERIESTED       ELLER BUSS (SAMTLIGA PERS.)   ELLER BUSS (SAMTLIGA PERS.) 
            
Æblehaven       

SEK 2.995                                               SEK 3.650Allinge       

Storløkke        
SEK 3.095         SEK 3.790Feriepark        

Hasle       
SEK 2.995                                               SEK 3.650Feriepark         

 
Hasle       

SEK 2.580                                               SEK 3.240Hytteby      


