
 
 
Det er med stor glede vi kan ønske velkommen til årets Haugetunseminar. Seminaret 
er for alle som liker å synge - og, vi har en av verdens beste kordirigenter til å lede oss gjennom 
helgen: PROTS. 
 
I den spesielle tiden vi er inne i nå, er det kanskje viktigere enn noen gang å kunne samles på 
denne måten. Haugetun FHS tar alle forhåndsregler mht Korona, det er bla derfor seminaret 
ble flyttet en uke tidligere enn opprinnelig dato. Haugetun FHS har utviklet en 
smittevernveileder, som blir benyttet under seminaret. 
De som er syke, eller har symptomer på Covid-19, kan ikke komme på seminaret. 
Årets seminar blir fra fredag til søndag – det blir ikke avslutningskonsert, men vi vil bruke helga 
til øving – samt innspilling. Vi vil bruke mer tid på innspillingen, så dette kommer til å «låte» 
veldig bra. 
 
Lørdag kveld samles vi i Greåker musikkhus, for skikkelig bursdagsfeiring av Prots. Prots er 70 
år dette året, og han vil feire dette sammen med oss denne lørdagen. 
 
PROGRAM 
Fredag: 
Kl. 17.00: Registrering. Kl. 18.00: Seminar. Ferdig 21. Sosialt samvær. 
Lørdag: 
Kl. 10.00: Seminar. Ferdig 18. 
SÅ: Bursdagsfeiring og festmiddag for Prots på Greåker musikkhus 
Søndag: 
Kl 11.00: Seminar. Kl. 18.00: Seminaret er ferdig 
 
KURSAVGIFT 
Kursavgift inkludert kost og losji (dobbeltrom) hele helga: Kr. 1600,- pr. deltaker.  
(+ kr. 300,- for dusj/wc på rommet) 
Kursavgift inkludert kost og losji (enkeltrom) hele helga: Kr. 1900,- pr. deltaker.  
(+ kr. 300,- for dusj/wc på rommet) 
Kun seminar: Kr. 750,- pr. deltaker.  
Festsamvær med koldttallerken, dessert og kaffe – og feiring av Prots. Kr. 250,- 
Det er også anledning til å bestille mat for de som ikke overnatter. 
 
PÅMELDINNG. OBS: KUN mail 
Mail sendes gunn@haugetun.no. Den må inneholde:  
Navn, adresse, postnr, poststed, telefonnr, og e-post. For dere som ønsker å overnatte 2 på 
rommet, oppgi samme opplysninger for pers nr 2. Alle rom blir ferdig fordelt på forhånd. Husk 
også å oppgi om dere ønsker å være med på festmiddagen. 
Du får tilsendt et brev med mer informasjon når du er påmeldt, samt faktura for seminaret. Vi 
har plass til 100 deltakere. Dette betyr at når det bikket 100 påmeldte, vil de som ikke har kommet 

med få beskjed.  Det kan bli fullt, så vær rask med å melde deg på. 
 

Pga situasjonen, har vi satt påmeldingsfrist til 06 juli 2020. 
 

VELKOMMEN PÅ SEMINAR 

Velkommen til 
Haugetunseminaret 

7.-9. aug 2020: PROTS 70 ÅR 
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