
 
 

The 12th International Soul Children Festival 
 

Nå er det bare noen få dager igjen til festivalen. Vi er totalt 39 personer som reiser inn, 29 

deltakere og 10 ledere. 

Før turen ønsker vi at dere leser nøye gjennom informasjonen nedenfor. Ta gjerne kontakt 

med oss dersom det er noe dere lurer på. 

På grunn av mange deltakere i forhold til opprinnelig hotellbestilling har vi byttet hotell. Vi 

skal overnatte på Thon Hotel Slottsparken. 

Avreise   

- Oppmøte på jernbanestasjonen i Kristiansand fredag 14. oktober kl. 11.30. 

- Husk at deltakerne må bes fri fra skolen deler av dagen. 

- Husk reisesyketablett og pose dersom du pleier å bli togsyk 

- Ta med niste og drikke til to måltider. 

- Merk all bagasje tydelig med navn og adresse. 

Reiseledere 

- Vi er 4 voksne og 6 ungdomsledere som deltar på turen. 

- Reiselederne vil få ansvar for hver sin gruppe på tre personer. Dette er også gruppen 

som skal dele rom på hotellet. 

Deltakerne får kontaktinformasjon til sin gruppeleder på turen. 

- Medlemmene er selv ansvarlige for å holde seg på festivalområdet, og alltid gå 

sammen med minst en annen deltaker. Deltakerne må også forholde seg til de 

beskjeder og avtaler som blir gitt underveis på turen. 

- Hildegunn, Lisbeth og Jens Kaspar vil være tilgjengelig på mobil hele døgnet dersom 

deltakerne eller foresatte har behov for å ta kontakt. 

o Hildegunn: 976 03 430 

o Lisbeth: 905 67 069 

o Jens Kaspar: 992 10 310 

Hjemreise 

- Vi reiser fra Oslo S søndag kl. 18.25, og ankommer Kristiansand kl. 23.13. Deltakerne 

må hentes på jernbanestasjonen når vi ankommer Kristiansand. På grunn av arbeid 

på strekningen mellom Oslo S og Nordagutu ser det dessverre ut til at første del av 

strekningen blir med buss.   

  



 
 
 

Ta med 

- Pakk i sekk eller en trillekoffert med gode hjul. Alle må bære sin bagasje fra Oslo S til 

hotellet ved slottet 

- Niste og drikke til 2 måltider 

- Drikkeflaske med navn. 

- Liten sekk/veske e.l. til drikkeflaske m.m. i Spektrum 

- Klær etter vær. Vi har et stykke å gå fra hotellet til Spektrum, og vi blir også ute i 

forbindelse med konserten på lørdag. Sjekk værvarsel. 

- Toalettsaker 

- Lommepenger (ikke til shopping. Det får vi ikke tid til). 

- Ta gjerne med litt smågodt. 

- Sorte underdeler til konserten på søndag. Dvs. sorte pene bukser, sorte jeans eller 

sorte skjørt og eventuelt mørke strømper. Alle skal også ha med sorte/mørke sko. 

Det er fint om de som har mobil tar denne med seg. Det er derimot ikke lov å ha med seg 

I-pad eller lignende. Hvor mye lommepenger som tas med er opp til hver enkelt, men vi 

minner om at det er lett å miste/bli frastjålet penger med så mange mennesker samlet. 

Turdeltakerne er selv ansvarlig for å passe på sin egen bagasje og egne eiendeler/penger. 

Dette er en tur med tett program, så det blir heller ikke anledning til å gå i Oslo for å 

”shoppe”. Husk at alle måltider, bortsett fra 2 nister til togturen inn er inkludert i prisen. 

Diverse linker: 

- www.soulchildren.no/festivalen 

- www.randesund-soulchildren.no 

- www.yr.no  

 

Vi vil legge ut noen statusoppdateringer på facebooksiden «RSC medlem/foresatte» 

underveis. 

 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe 

 

 

    

       Hilsen Lisbeth, Hildegunn og Jens Kaspar 

 

http://www.soulchildren.no/festivalen
http://www.randesund-soulchildren.no/
http://www.yr.no/

