
 

  

 
 

 
 
 

Sommerstævnet på Askov Højskole 2018 

Stævnepost 3 – juli 2018 
 
Velkommen til årets sommerstævne 
Adresse og ankomst-info: Se stævnepost nr.1 
HUSK nu 20 kr. kontant pr. nøgle til depositum. 
Ankomsttid er kl. 13-15. Deltagere, der ankommer efter kl. 15 kan få udleveret værelsesnøgle og 
velkomstkuvert på stævnekontoret efter aftensmaden. 
 

Ejvin Andersen Fond 
Fonden donerer hvert år en eller flere fripladser til unge, dygtige sommerstævnedeltagere det efterfølgende 
år. Såvel ikke-tilbagebetalte nøgledepositum som rykkergebyrer fra stævneindbetalingerne går til fonden. 
Det er også muligt at donere penge direkte til fonden, hvis man ønsker at støtte det gode formål. 
 

Sengetøj og håndklæder 
Sengetøj og håndklæder indgår i prisen for ophold uanset værelseskategori. Deltagere, som ønsker at gøre 
brug af tilbuddet om massage, skal dog medbringe eget håndklæde. 
 

Info om program, stævneafvikling og langt de fleste andre ting 
Vi bestræber os på, at alle informationer står på www.daos.dk under ”Sommerstævnet”. Tjek desuden 
tidligere udgaver af stævneposten. De er sendt ud på mail, men ligger også på www.daos.dk under 
”Sommerstævnet” (nederst på siden ”deltagerinfo 2018”). 
 
Detaljeret prøveplan og orkesteropstilling 
I velkomstkuverten ligger detaljeret prøveplan med fordeling af orkesterprøver/grupperprøver samt  
tegninger over hver enkelt deltagers placering i orkestrene.  
 

Under opholdet 
1) I velkomstkuverten ligger et navneskilt. Det bedes du bære under hele stævnet. Dels er det din 
adgangsbillet til spisesalen, og dels er rart for de øvrige stævnedeltagere at vide, hvem du er. 
2) I velkomstkuverten ligger også en lille programfolder med plads til at skrive dine personlige aftaler. Sørg 
for at have den på dig altid – undtagen under bruseren. 
3) På højskolen findes et par infoskærme. LÆS venligst, hvad der står på dem, hver gang du går til spisesalen.  
Vi undgår så vidt muligt højttalerinformationer, fordi det er meget vanskeligt at høre, når vi er så mange. 
 

Transport til højskolen 
Der er stadig enkelte billetter til den direkte bus med adgang fra Valby Station lørdag d. 28. juli kl. 10.00 og 
afgang fra højskolen lørdag d. 4. august kl. 9.30. Sidste frist for køb af billetter er onsdag d. 25. juli kl. 14.00. 
Enkeltbilletter til udrejse er udsolgt. 
Link til billetkøb: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=4313192b75 
 
Der er desuden arrangeret bus og bagagetransport fra Vejen Station, som korresponderer med  IC 841 afg 
Kbh 10.30 ankomst Vejen 13.07. 
På afrejsedagen kører bus fra højskolen til Vejen kl. 9.15, så det passer med IC 828 afg Vejen 9.50, ankomst 
Kbh 12.31. Prisen er 25 kr. hver vej, som betales kontant til buschaufføren. 
 

Introduktionsmøde for nye deltagere 
Se stævnepost nr.2 

http://www.daos.dk/
http://www.daos.dk/
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=4313192b75
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HUSK nodestativ, noder og gulvbeskytter samt evt pude og nodelampe 
Se stævnepost nr.2 
 

Øvning 
Der må øves på alle værelser kl. 7-13 og kl. 15-24. 
I følgende bygninger må der også øves kl. 13-15: Fyrrevænget 21-23 (ikke nr. 1-20), Grønnegården, 
Lindegården, Midgård, Skovgård, Vestgården, Veum og Veum anneks. 
Der må øves i kammermusiklokaler eller orkestersale, hvis disse er ledige (der kan ikke reserveres til øvning). 
Der må ikke øves på værelserne om natten kl. 24-07. 
Der må ikke øves på gangarealer, badeværelser, i fælles opholdsrum mm uanset tidspunkt. 
 

Kammermusik 
Se stævnepost nr.1 og nr.2 
 

Bladspilorkestre 
Oversigt over bladspilsorkestre findes i stævnepost nr.2 samt på www.daos.dk under 
sommerstævne/program/bladspilsorkestre 2018 
  

Natorkestre 
Se stævnepost nr.1 
 

Nachspiel i Fengers 
Lørdag – torsdag kl. ca. 23-01 sælges øl og sodavand til rimelige priser i stævnets eget ”værtshus”, Fengers.  
 

Morgen yoga tirsdag og torsdag 
Tirsdag og torsdag morgen kl. 7.00-7.45 er der yoga på græsplænen for alle niveauer – også dem, der ikke har 
prøvet det før. Kun stående øvelser, så måtte er ikke nødvendigt. Undervisningen koster 50 kr. pr. gang og 
varetages af yogalærer Mette Hansen fra Vejen. Lone Dawe står for yogaen og modtager betaling på mobile 
pay 2247 8500 (husk at angive dit navn). 
 

Sådan booker du massage – husk eget håndklæde 
Fysioterapeuterne Ivan Lund og hans datter Lisa Lund deltager på stævnet fra søndag. De giver massage i 
middagspausen og efter aftenkaffen samt efter aftale. Booking og betaling finder sted på stævnet. Medbring 
eget håndklæde samt helst kontanter til betaling, 100 kr. pr. behandling. 
Massagerum er placeret i stueetagen i Lindegården.  
 

Instrumentvurdering 
Mandag og tirsdag gæster violinbygger Jens Stenz sommerstævnet. Jens Stenz kommer som agent for et 
instrumentforsikringsselskab og tilbyder derfor gratis og uforpligtende at vurdere deltagernes 
strygeinstrumenter. Mange amatører har gode instrumenter, som ikke altid er tilstrækkeligt forsikret. 
Jens Stenz vil være at finde i Veum Anneks i dagtimerne mandag og tirsdag.  
 

Jubilæumsfest 
Stævnet i 2018 er DAOS sommerstævne nr. 70. Det fejres ved et jubilæumsarrangement for deltagere og 
særligt indbudte gæster onsdag d. 1. august kl. 19.00. Vi anbefaler derfor, at man ikke laver 
kammermusikaftaler før kl. 21.30 denne aften. 
 

Jubilæumsgave til alle deltagere 
I anledning af jubilæumsåret, vil DAOS gerne give alle årets stævnedeltagere en T-shirt med logo på. I 
velkomstkuverterne ligger nærmere besked om, hvordan man får sin T-shirt. 
 

http://www.daos.dk/
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Stævnekoncerter 
Oversigt over stævnekoncerter findes i stævnepost 1 med små ændringer i stævnepost 2 og ligger i øvrigt på 
hjemmesiden. 

  

Gæster  
Information om gæsteregler, priser, tilmelding og betaling findes i stævnepost 2. 
Blanket til gæstetilmelding ligger på stævnekontoret og på bordet over for stævnekontoret. Blanketten 
bedes udfyldt af deltageren inden henvendelse på stævnekontoret om betaling. 
Der er gratis adgang til alle stævnets koncerter, og kaffen torsdag aften er gratis for gæster. 
  

Underholdning ved afslutningsfesten 
Sommerstævnet slutter med festmiddag, underholdning og dans. Deltagerne opfordres til at bidrage med 
sang og musik, spøg og skæmt alt efter lyst og talent. Man kan også bidrage ved at spille i palmehaveorkester 
eller big band.  
Igen år er det Louise Broch der styrer løjerne. Louise kan kontaktes ugen igennem. Kom frit frem, så bliver 
det et brag af en fest! 
 

Tidlig afrejse 
Deltagere, som forlader højskolen før 4. august kl. 8.20 bedes aflevere værelsesnøgle i postsprækken til 
kontoret. Hvis nøglespositum ønskes retur, skal nøglen afleveres på kontoret i åbningstiden. Afrejseregler 
gælder også tidlig afrejse! 
 

Ved afrejse 
1. Flasker såvel med som uden indhold afleveres i Brugsen, i Fengers eller hvor de nu hører til. De må 

ikke efterlades i bygningerne! 

2. Service (som faktisk ikke må ikke fjernes fra spisesalen), skal være tilbage til spisesalen senest fredag 

kl. 12. NB Det skal bruge din hjælp! 

3. Alt affald puttes i affaldsposer, som bæres til affaldscontainerne: 

o Sydgården, Blågården og Vestgården: Ved bygningerne 

o Lindegården, Ny Rolighed og Fyrrevænget: Ved Fyrrevængets garage 

o Østgården og Grønnegård: Bag hækken 

o Pigegangen: Køkkenets containere neden for trappen 

o Gule Hus og Gæstegangen: ’Rygerummet’ bag Gule Hus 

o Veum incl. anneks og ”Lille Veum”: Ved Lille Veum 

o Skovgård, Midgård og Æblegård: Udenfor SK12, MG27 og ÆG42 

4. Linned tages af dyner/puder/madrasser og puttes sammen med håndklæder i sækkevogne på 

gangen (Skovgård, Midgård, Æblegård) eller i nicher beregnet til opsamling på gangene (øvrige 

bygninger). 

5. Vinduerne lukkes. 

6. Værelset efterlades ULÅST og nøglen afleveres på Stævnekontoret senest kl. 9.00 lørdag morgen. 

7. HUSK også at tjekke opholdsstuen i den bygning, du har boet i! 

Savner du flere informationer? 
Brug hjemmesiden www.daos.dk 

 

http://www.daos.dk/

