
HARMONIEREIS 2021 
 
Deze zomer trekken we met De harmonie  
van 30 juli tot 8 augustus 2021 naar Bockaberg, Floda in Zweden. 
 
Het doel van deze reis is vooral samen repeteren, musiceren en concerteren.  
We repeteren elke dag minimum zo’n twee uurtjes. De rest van de dag doen we 
verschillende groepsactiviteiten, van cultureel of sportief tot gastronomisch.  

Niet te vergeten zijn onze 2 (à 3) concerten die we geven! 
ONZE REISBESTEMMING 

Onze accommodatie is zeer mooi gelegen aan het meer van 
Uspen, 5 kilometer ten zuiden van Floda en ongeveer 35 km van 
Göteborg. 
Bockaberg ligt midden in de natuur en is omgeven door bos en 
water.  
 
 
 
 

HET VERBLIJF: Bockaberg 
Ben je al nieuwsgierig naar waar we zullen verblijven?  
De faciliteit bestaat uit 3 huizen met in totaal 90 
bedden.  
De accomodatie heeft een voetbalveld, een volleybal 
veld, enkele barbecueplaatsen, schommels, sauna, 
kano's, een strand met zwemsteiger,… 
 
HET KOSTENPLAATJE 
Zoals je ziet, is onze reisformule dit jaar gelijkaardig aan de vorige 
reizen.  De prijs proberen we zo laag mogelijk te houden, zonder aan 
de kwaliteit te moeten inboeten.  
De reis kost ons per deelnemer werkelijk €520 (afhankelijk van het aantal meereizenden). Door 
onze acties en concerten kunnen we van de kas een deel bijleggen, waardoor de reis goedkoper 
wordt. Afhankelijk van je inzet voor de vereniging krijg je korting voor de reis. 
Ben of word je lid van onze vereniging d.w.z. dat je op zeker 75% van de repetities en 
activiteiten aanwezig bent, betaal je voor deze reis €470.  
Kan je je niet engageren als vast lid, maar wil je mee genieten van deze mooie reis betaal je 
€520. 
INFO  
Wil je graag nog wat meer informatie over onze reis of andere activiteiten?  
Aarzel niet om ons te contacteren! 
 



INSCHRIJVING EN BETALING CONCERTREIS 2021 
 
Om een overzicht te hebben, reservaties en planningen te kunnen maken, vragen we om 
zo snel mogelijk (liefst voor 1 november) in te schrijven. Je bent ingeschreven van zodra 
we je voorschot ontvangen hebben. Dit voorschot hebben we zelf nodig om onze 
reservaties te bevestigen en voorop te betalen. Stel je inschrijving dus niet uit! 
Twijfel je om een of andere reden, neem dan tijdig contact met ons op zodat wij hier 
indien mogelijk rekening mee kunnen houden! 
 
Let op! Er is slechts plaats voor 70 personen! 
 
HOE INSCHRIJVEN? 

- Vul de link in via de site. 
- Stort vóór 1/11/2020 het voorschot (zie bij spaaractie) op de rekening van het 

Jeugdensemble.  
 
SPAARACTIE: 
Indien gewenst kan je maandelijks sparen voor je reis.  
 
Vóór 1 november betaal je het voorschot: 
• € 70 voor leden (75% aanwezig) 
• € 120 voor sympathisanten 
 
Vanaf dan stort je voor de 15de van de maand volgend bedrag:
• November: €50 
• December: €50 
• Januari: €50 
• Februari: €50 
• Maart: €50 

• April: €50 
• Mei: €50 
• Juni: €50 
 

 
LIEVER GEEN SPAARACTIE? 
Betaal je het resterende bedrag liever in 1 keer, dan kan dit ook.  
Stort dan voor 1 mei 2021 het resterende bedrag op onze rekening. 
Vergeet niet dat je ook in dit geval voor 1 november je voorschot moet storten! 
 
HOE STORTEN? 
Je kan storten op de rekening van de jeugd: 
BE07 0014 5479 3266 t.a.v. ‘Jeugdensemble De Kunstvrienden’ 
Met als mededeling: 
Voorschot concertreis 2021 + naam (namen) 
Wij reageren zo spoedig mogelijk op je storting met een bevestiging van je inschrijving. 
 

!!! Breng ons sowieso op de hoogte als je mee gaat !!! 
(Zo kunnen wij controleren of je geld gearriveerd is.  

Je weet nooit dat er een vergissing in het spel is!) 
 
Mail     jeugd@dekunstvrienden.be 
Marjan Keppens    0474 37 29 70 
Hilde Van den Abbeele  0468 12 53 97 


