
Den store musikkreisen til 

5. - 16. november 2014 
Det er med stor glede at Nordnorsk Pensjonistskole sammen med 
Fotefar Temareiser tilbyr alle musikk interesserte denne opplevelsesrike 
turen "over there". Bli med til USA og opplev country i Nashville, blues i 
Memphis og jazz i New Orleans. Vi besøker tre unike byer hvor musikken 
aldri slutter å spille, og med oss på turen blir Olav Stedje, som skal holde 
minikonserter underveis. Det er bare å finne frem "amerikakofferten"... 

 



D A G S P R O G R A M 
 

Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole er noe mer, noe annet…   
 
Når vi på Nordnorsk Pensjonistskole arrangerer kurs der reise er en del av 
opplegget, enten det nå er i inn- eller utland, krever regelverket til 
Folkehøgskolesystemet som vi arbeider etter, ”at kurset settes inn i en pedagogisk 
sammenheng”, og at det skal gjennomføres ei samling før og etter reisen. 
 
Samlingen før reisen arrangeres dagen (e) rett før avreise, og dere som har reist 
med oss tidligere, vet nok hvor verdifull forkursene er. Man blir kjent med 
gruppen, og man får en god forsmak på det man skal oppleve. Lengden på 
forkurset kan variere, alt etter hva slags reise vi skal ut på. Av erfaring vet vi at 
det er behov for mer tid til felles forberedelser dersom turen går til det store 
utland, enn om reisen foregår i mer kjente omgivelser.  
 
Ofte leier vi inn foreleser(e) som gjennom foredrag forbereder oss 
på opplevelsene som ligger foran oss, vi går gjennom praktiske 
forhold, blir bedre kjent og samles rundt et hyggelig 
måltid. Forelesere på dette forkurset er Yngve og 
Rasmus Sunde fra Fotefar Temareiser, som også 
har lagt opp turen for oss og skal være med som 
guider. Yngve er daglig leder i Fotefar, har studert i 
USA og bodd lengre perioder i både Frankrike og 
Italia. Rasmus er pensjonert historiker med 
doktorgrad om utvandring til USA. 
 
Ettersamlingen legges ikke i umiddelbar tilknytning til reisen, men arrangeres 
som et selvstendig arrangement ei tid etter reisen. Vi møtes da for å evaluere, se 
bilder og oppsummere reisen vi har vært på sammen. 
 
Denne samlingen vil normalt vare én dag, og inkluderer felles *lunsj og *middag, 
som alt er med i den oppgitte totalprisen i slutten av programmet. Eget program 
sendes ut ei tid etter hjemkomst. 
 

 

 

 



Dag 1 - onsdag 5. november 

Ankomst / Innkvartering Sømna Kro og Gjestegård utover formiddagen. 

 
13.00:   Lunsj i Sømna Kro & Gjestegårds restaurant. 
14.00-17.45:  Forkurs v/ Yngve og Rasmus fra Fotefar Temareiser i  
   undervisningsrom 107 ved NNPS. 
16.00-16.20: Kaffepause i peisestuen.  
18.15:   Bussavgang til Hildurs Urterarium (www.hildurs.no), hvor vi 
   har en hyggelig 3-retters middag, inspirert av det  
   amerikanske kjøkken. 
22.30:   Bussavgang/retur til skolen. 
 

 
 
 
Dag 2 - torsdag 6. november 
08.00:  Frokost, for de som bor på gjestegården. 
09.00:  Forkurset fortsetter i undervisningsrom 107 v/ Fotefar. 
11.00:   Kaffepause i peisestuen. 
11.30:   Skolens reiseledere orienterer omkring praktiske forhold 
   vedrørende reisen. 
12.45:   Lunsj. 
13.30:   Bussavgang til Værnes med Sende Busstrafikk (ferje fra  
   Vennesund kl. 14.00). 
 

 
 



Dag 3 - fredag 7. november 
Avreise fra Værnes kl.13.15 med KLM – Royal Dutch Airlines KL1174. Etter 
mellomlanding i Amsterdam og Atlanta, lander vi i countrybyen Nashville kl. 
22.57 lokal tid (kl. 05.57 i Norge). Bussen vår kjører oss til hotellet vårt som ligger 
rett ved hovedgaten Broadway i den pulserende musikkbyen. Nashville har ca. 
640 000 innbyggere og er hovedstaden i Tennessee. I tillegg til å være senteret 
for countrymusikken, er Nashville kjent som byen der den økonomiske og 
kulturelle eliten i Tennessee har bodd. Kanskje blir det tid til en liten tur ned på 
Broadway for å oppleve folkelivet. 
  

 
 
 

Dag 4 - lørdag 8. november 
Etter frokost møtes vi på hotellet, og det gis orientering om turopplegget og 
dagsprogrammet. Deretter rusler vi nedover Broadway og ender opp ved The 
Country Music Hall of Fame. Dette storslagne museet presenterer historien til 
countrymusikken på en enestående måte og er et funn for alle 
musikkinteresserte. Vi går rundt på museet i vårt eget tempo, leser, lytter og ser 
opptak av verdenskjente artister. 
            

 
 



Deretter blir det lunsj* på en god restaurant der vi har et eget rom for vår 
gruppe. Etterpå kan vi gå innom en av de mange såkalte honky-tonk-klubbene 
som er kjent for den beste live countrymusikken i verden. Noen steder begynner 
live-musikken allerede i 12-tida om formiddagen. Resten av ettermiddagen kan 
vi rusle rundt i byen og nyte musikken og folkelivet. Nashville har flere store 
plateforretninger, så her kan en gjøre mange gode kupp. 
  
Kl. 17.00 samles vi på hotellet. Her vil Bob Saporiti (tidligere sjef i Warner 
Brother Music i USA) fortelle oss om Nashville og countrymusikken. I tillegg 
spiller Bob noen sanger for oss. 
 

 
Kl. 18.30 er vi klare for kveldens store opplevelse, konserten på The Grand Ol’ 
Opry. Etter at konserten er ferdig, kan de som vil høre mer musikk, ta en tur på 
de mange barene der bandene spiller både swing, 60-talls rock, country og 
bluegrass. Så her er det bare å hive seg med i dansen. Det er også mulig å få seg 
en matbit, dersom noen ønsker det. 
 
 

Dag 5 - søndag 9. november 
Denne morgenen starter vi kl. 09.30 på en guida 
busstur fra hotellet med Bob Saporiti der vi er 
innom kjente og viktige steder i Nashville. 
Rundturen tar 2 ½ time, og vi blir til slutt satt av 
på Broadway. Her spiser vi lunsj*, hører på 
musikk og koser oss. 
    
Etter lunsj reiser vi med buss til plantasjen Belle 
Meade. Dette er en typisk sørstatsplantasje, og 
her får vi et glimt inn i verden vi kjenner fra “Tatt 
av vinden” og tv-serier som ”Nord og Sør”. På 
Belle Meade drev de med oppdrett av 
veddeløpshester. Guider vil vise oss rundt, og vi får 



et innblikk i den store forskjellen mellom herskapshusene og slavehyttene. 
Resten av dagen til fri disposisjon.  
 
 

Dag 6 - mandag 10. november 
Avreise fra Nashville. Bussen kjører vestover i Tennessee til Memphis. Yngve og 
Rasmus forteller oss litt fra historiebøkene og om musikken i området. 
  
Det første som står på programmet i Memphis, er et besøk på Lorraine Motel, 
der Martin Luther King ble skutt. Motellet huser nå The National Civil Rights 
Museum, et svært bra museum. Lunsj på hotellet*. 
  

 
 
Om kvelden går vi ut til middag og nyter kvelden på Beale Street og hører på 
fantastisk bluesmusikk. På Beale Street ligger bluesklubbene tett i tett, og de 
som vil, kan få en musikkopplevelse til måltidet på baren til blueslegenden BB-
King. 
 



Dag 7 - tirsdag 11. november 
Dette er nok dagen de som vokste opp med 50- og 
60-tallsrocken kan glede seg mest til. Vi starter 
dagen med en kort kjøretur til Sun Studio der 
legender som Elvis, Jonny Cash og Jerry Lee Lewis 
spilte inn plater. Gruppen vår får omvising, og vi 
kan lytte til flere av innspillingene her. 

  
Turen går så til det berømte 
Graceland, Elvis sitt hjem 
gjennom mange år, og her 
får vi omvising i huset hans, 
slik det var da Elvis bodde 
der. Etter omvisingen går vi 
rundt om i de mange 
bygningene på eiendommen og ser på filmer, 
konsertopptak og andre Elvis-effekter. Gravlunden der 

Elvis og hans nærmeste er gravlagt, er også spesiell. 
Etterpå er det også tid til å se bilene, motorsyklene og flyene til Elvis og å vandre 
rundt i de mange suvenirbutikkene på området. Vi regner med å bruke flere 
timer på Graceland, og da skulle det være bra tid til også å kose oss med lunsj. 
Kl. 17 kjører vi tilbake til hotellet vårt, og vi har resten av kvelden til fri 
disposisjon. 

 
 
Dag 8 - onsdag 12. november 
Avreise fra hotellet kl. 09.00. Vi forlater Tennessee og kjører sørover gjennom 
det store Mississippi-deltaet der bluesen oppstod. Området er i dag et av de 
fattigste strøkene i USA, og etter mekaniseringen av jordbruket flyttet mange 
herifra til storbyer som Memphis og Chicago. I byen Jackson i Mississippi 
stopper vi for buffetlunsj* på Country Fisherman Restaurant og drar så direkte 
til jazzens fødeby, New Orleans. 
  



Hotellet vårt ligger midt i det 
pulserende sentrumet. Etter at vi 
har sjekket inn, møtes vi i 
salongen på hotellet der de 
serverer et lett måltid/snacks*. 
Etterpå går vi samlet på 
jazzklubben Preservation Hall 
(726 St. Peter Street). Denne 
legendariske klubben feiret 50-års 
jubileum i 2011 og ble opprettet 
for å ta vare på den ekte New 
Orleans-jazzen. Der får vi virkelig 
oppleve den autentiske New Orleans-musikken. 
  
Etter konserten, som varer i ca. 45 minuttar, kan de som vil, være med på en 
restaurant i nærheten. New Orleans er kjent for god mat, særlig sjømat, og her 
kan en spise både Creol (franskinspirert) eller Cajun (enklere retter). Mest av alt 
er byen kjent for jazzen, og etter middag skal vi virkelig nyte musikken og 
atmosfæren i fødebyen til Louis Armstrong. En rusletur på berømte Bourbon 
Street hører selvsagt med. 
 

Dag 9 - torsdag 13. november 
Kl. 09.30 starter vi med en guidet busstur på to timer i og rundt New Orleans. Vi 
kjører først til Lower Ninth Ward og sørsiden av innsjøen Lake Pontchartrain der 
vi vil se ødeleggingene etter Katrina og ellers spennende prosjekt med 
demningsverk og ny husbygging. Videre går turen opp til Garden District, langs 
St Charles Street for å se de flotte, typiske herskapshusene i New Orleans. 
 

 
 
På bussturen får vi høre om New Orleans sin spennende historie og hva som gjør 
byen så spesiell. Ingen andre byer i USA ligner på New Orleans. Her møtes 
Sørstatane og impulser fra Karibien, og Mississippi binder byen sammen med 
Midtvesten. I tillegg er de spanske og franske røttene ennå tydelige. Det blir 
fremdeles snakket fransk i deler av Louisiana. Vi avslutter turen på Den norske 



sjømannskirken, som har lange tradisjoner i byen. Her får vi orientering om 
kirken og servert lunsj*.  
 
Etter besøket i Sjømannskirka kjører bussen oss tilbake til hotellet, og det blir 
tid på egen hånd. Vi vil foreslå at en benytter tiden i French Quarter og hører på 
jazzmusikk på hvert gatehjørne. Enkelt kveldsmåltid* på hotellet. 
 
 

Dag 10 - fredag 14. november 
Etter en god frokost blir det 
en rusletur sammen med 
Yngve og Rasmus til Jackson 
Square og de mange 
koselige kafeene i gatene i 
dette området. Her kan en 
høre live-jazzmusikk hele 
døgnet, og om en vil handle, 
finnes det mange små artige 
butikker. Dette er en dag der 
man kan oppleve New Orleans på egen hånd. Et to-timers båtcruise på 
Mississippi-elva anbefales på det sterkeste.  

 
Kl. 18.30 går vi sammen til Palm Court Cafe. Her har mange av de store 
musikerne spilt, så vi avslutter vår musikalske reise på historisk grunn, og nyter 
turens siste fellesmiddag* og tradisjonell New Orleans-jazz. 
 
 

Dag 11 - lørdag 15. november 
Etter frokost er det tid til en siste rusletur i 
byen før vi blir hentet av bussen. Flyet vårt til 
Atlanta har avgang kl. 16.30 (lokal tid). Derfra 
skal vi videre kl. 22.45 med KLM Royal Dutch 
Airlines KL622 til Amsterdam.  
 
 

Dag 12 - søndag 16. november  
Etter er lang reise, forhåpentligvis med noe søvn på flyene, lander vi i 
Trondheim kl. 16.30 (norsk tid). For noen kan det være mulig å rekke videre 
korrespondanse. For noen blir det overnatting på Værnes og hjemreise på 
mandag. Alle kommer vi uansett hjem med minner for livet!!  



K O S T N A D E R 
 

Pris pr. pers i dobbeltrom: kr.25.295,-  
 
Denne prisen inkluderer: 
* Forkurs på skolen inkl. overnatting m / hel pensjon, transport og 3- 
    retters middag på Hildurs Urterarium 
* Busstransport Sømna – Værnes 6. nov. 
* Overnatting i dbl.rom m/ frokost Radisson Blu Værnes 6. – 7. nov. 
* Flyreise Trondheim – Nashville / New Orelans - Trondheim 
* 8 overnattinger m/frokost på sentrale hotell 
* 8 lunsjer/ middager/ måltider som vist med * i programmet 
* Busstransport og guiding på hele rundturen i USA  
* Inngangspenger til The Country Music Hall of Fame, Belle Meade- 
    plantasjen, Graceland, Sun Studio og The National Civil Rights  
    Museum. 
* Minikonserter med Olav Stedje 
* Tips til guider og sjåfører (ca. kr. 200,-) 
* Flyskatter (p.t. kr. 2.715,-, kan bli endret) 
* 2 norsktalende guider fra Fotefar Temareiser 
* 2 reiseledere fra Nordnorsk Pensjonistskole 
 
 

 

Ikke inkl. i prisen – pr/pers. – ved individuelle behov: 
* Enkeltromstillegg i USA - kr. 3.295,- 
* Enkeltromstillegg Radisson Blu Værnes 6. – 7. nov. – kr. 430,- 
* Overnatting m/ frokost Radisson Blu Værnes 16. – 17. nov. – dbl. kr. 670,- /  
    enk. 1.100,-  
* Ev. busstransport Værnes – Sømna ved retur 17. nov. – (forbehold om 
    antall/pris) 
* Ev. drikke og tips til inkluderte måltider 
* Innreisetillatelse til USA – USD 14 (info. om dette ettersendes til påmeldte) 
* Ev. overnatting ved Sømna Kro & Gjestegård v/ ettersamling – kr. 462,- 
 
Det tas forbehold om endringer i pris ved evt. uforutsette endringer i valutakurs, 
transporttariffer eller flyskatter. 
 
 

Påmeldingsfrist:  5. mai 2014 



B e t i n g e l s e r  o g  p å m e l d i n g s r e g l e r 
  
1 Påmelding 
For å være sikret plass, må alle påmeldinger skje skriftlig på påmeldingsskjema 
som fås hos Nordnorsk Pensjonistskole. Navnet må staves akkurat slik det 
står i passet. Flyselskapene krever store gebyr for navnendring etter 
billettutstedelse. Alle må ha elektronisk pass! Påse at passet er gyldig min. 6 
måneder etter at turen er avsluttet. Kopi av passet vedlegges påmeldingen! 
 
 
2 Påmeldingsfrist 
Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen absolutt siste frist 5. mai 2014. 
Det anbefales alltid å melde seg på i god tid før reiser, da tidlige påmeldinger 
er med på sikre nok deltakere til at turen kan gjennomføres. Sene påmeldinger 
skaper usikkerhet og kan sette turen i fare for avlysning. 
 
3 Betalingsvilkår utenlandsreiser 
Depositum (kr. 4825,-) faktureres når påmeldingsfristen har gått ut. 4-5 uker 
før avreise får deltakerne tilsendt sluttfaktura. På sluttfakturaen trekkes det 
innbetalte depositumsbeløpet fra. Evt. tillegg, eks. døgn under forkurset el. 
annet, faktureres etter hjemkomst. 
NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort. 
Denne betalingsmåten kan således ikke benyttes, og forsikring må derfor 
ordnes på annen måte, se neste punkt. 
 
4 Forsikring 
Alle reisende anbefales på det sterkeste å tegne både avbestillings- og 
reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som 
ønskes. 
 
5 Avlysning eller utsettelse av turen 
En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme 
kan skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. 
Påmeldte får da tilbake innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse av turen 
skal varsles i personlig brev direkte til deltakerne.  
Dette skal skje snarest mulig og senest 2 uker før avreise. 
 
6 Avbestilling ved Force Majoure 
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av 
dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, 
naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter 
som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at 
disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skalta til.  



Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen 
kan ikke avbestilles av forannevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes 
som grunn for 
avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling. 
 
7 Avbestilling av andre grunner 
Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure, gjelder slike 
avbestillingsregler: 

 Innen 10. august: administrasjonsgebyr kr. 735,-. 

 Etter 10. august, men før 20. oktober: 50 % av turens pris. 

 Etter 20. oktober: turens pris i sin helhet. 
Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise p.g.a. 
manglende billetter, pass eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet av 
den det gjelder.  
 
8 Endring av pris 
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og 
transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre 
over. 
 
9 Ved evt. endring av reiserute 
Skulle det under reisen oppstå naturkatastrofer, lokale 
streiker, e.l. som tilsier at reiseruten må legges om, gir dette 
normalt ikke rett til reduksjon i prisen, men et alt. opplegg så 
godt som mulig under rådende 
forhold. 
 
10 Bistandsbehov 
Deltaker som har et bistandsbehov utover det som er  
normalt (eks. bevegelseshemming), plikter selv å sørge for  
å ha følge på turen som kan hjelpe til. 
 
11 Opptreden 
Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse 
for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller  
praktiske problemer for arrangøren. NNPS har rett til å avvise 
en reisende ved reisens start hvis disse kravene ikke oppfylles. 
De økonomiske konsekvenser er da den reisendes eget ansvar. 
 
 

 
 
 
 



 
 

I samarbeid med turoperatøren                             tilbyr Nordnorsk Pensjonistskole 
 

deg denne musikalske opplevelsesreisen til USA i november  
 
 

 
 
 

Det er mange som har bedt om dette programmet,  
så vil du sikre deg en plass,  

kan det være lurt å ikke vente for lenge med påmeldingen… 
 
 
 
 
 

For spørsmål - kontakt: 
 
 
 
 
 
 

Tlf: 75 02 92 80 
E-post: post@nnps.no 

 
 

  



 

  



 

Dato/underskrift: 

P Å M E L D I N G S S K J E M A  

 

Den store musikkreisen 5.– 16. nov. 2014 
 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

  

 

JEG ANKOMMER SØMNA 5. NOVEMBER OG ØNSKER Å BO I:  
 
Enkeltrom            Dobbeltrom         på Sømna Kro & Gjestegård, i samme bygg som NNPS 

VED AVREISE ØNSKER JEG:  

Enkeltrom            Dobbeltrom         på Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 7. november 

I USA ØNSKER JEG:  

Enkeltrom     Dobbeltrom 
  
Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   
  

VED ANKOMST TIL VÆRNES 16. NOVEMBER ØNSKER JEG:  

Enkeltrom             Dobbeltrom         Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 17. november 

 
           Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 17. nov.         
 
          Jeg planlegger å komme meg hjem med tog el. fly den 16. nov. og forlater gruppen da. 
  

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (VIKTIG) : 
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