Invitasjon til Music Camp 2016
Dato: 11. – 14. august 2016
Vi bor på Quality Hotel & Resort i Sarpsborg
Hei, alle sammen.
Foreningen har også i år fått midler til gjennomføring av aktivitetsleir med hovedfokus
på musikk. Vi arrangerer, som i fjor, to parallelle camper for ungdom med WS;
Camp 1: Deltakere i alderen 12-17 år (inntil 10 deltakere)
Camp 2: Deltakere i alderen 18-24 år (inntil 10 deltakere)
NB: Alle deltakere må ha med seg ledsager for å kunne delta på campen.
Foreløpig program:
Torsdag 11. august:
Kl. 10.30 – vi møtes på Tusenfryd, der det blir lek og moro i noen timer.
Kl. 14.00 – avreise til hotellet.
Kl. 16.00 – aktivitet i musikkstudio (ca 5 min kjøring fra hotellet).
Kl. 20.00 – enkel middag på hotellet
Fredag 12. august:
Fram til kl. 12.00 – vi koser oss i Badeland på hotellet
Kl. 13.30 – aktivitet i musikkstudio (ca 5 min kjøring fra hotellet).
Kl. 18.00 – vi spiser ut på Peppes eller MacDonalds
Lørdag 13. august:
Kl. 11.00 – aktivitet i musikkstudio (ca 5 min kjøring fra hotellet).
Kl. 16.00 – felles sosial aktivitet
Kl. 19.00 – enkel middag på hotellet
Søndag 14. august:
Kl. 10.00 – oppsummering og avslutning
Hjemreise rundt kl.12.00.
Begge gruppene er sammen på felles aktivitet utenom musikkstudio. I studio blir vi
todelt.
De som kommer langveis fra og ønsker å komme på onsdag, må ta kontakt med kjente i
Oslo-området for overnatting.

Økonomi:
Foreningen dekker opphold på hotellet med bespisning, inngang til Badeland, aktivitet i
musikkstudio med instruktører, inngang til Tusenfryd og annen felles aktivitet.
Billigste reisemåte blir dekket.
Hver enkelt deltager skal betale et depositum på kr. 500,-. Ledsagere betaler ikke.
Ansvarlige for campene:
For de over 17 år er Erik Andersen fra styret hovedansvarlig med hjelp fra ledsagere.
For de under 17 år er Ellen Slotnæs og Ann Kathrin Bjørnsrud Aasen hovedansvarlige
med hjelp fra ledsagere.
Påmelding:
Påmeldingen sendes til:
For deltakere i alderen 12-17 år:
Ann Kathrin Bjørnsrud Aasen
Krosshaugveien 138
3628 Veggli
E-post: rkanncba@rollag.kommune.no

For deltakere i alderen 18-24 år:
Erik Andersen
Slettenveien 12
1177 Oslo
E-post: erik.andersen@politiet.no

 Bruk vedlagte påmeldingsskjema.
 Frist for påmelding er fredag 20.05.16.
Dersom mange melder seg på, vil styret se på hjelpebehov hos den enkelte og
gruppesammensetning.
Til denne leieren er det en forutsetning at man er musikkinteressert, og at man kan
gjennomføre aktivitet sammen med andre. Hvis det skulle oppstå noe underveis som tar
for mye tid for musikkinstruktør, så er det ledsagers ansvar å ta over.
Foreningen har arrangert denne typen camp de siste 7 årene. Våre barn og ungdommer,
også vi ledsagere, har hatt det fantastisk gøy hvert år. Campen er også en fin arena for
læring og utvikling.
Vi gleder oss til MUSIC-CAMP i 2016!
På vegne av styret i Norsk forening for Williams syndrom
Leder Erik Andersen

