
 

Mail sendt til rejsedeltagerne 9.4 2020 

 

 

Kære alle tilmeldte til Ballettens Venners rejse til Hamburg! 

 

Vi nærmer os fristen for indbetaling af restbeløbet for rejsen, d.v.s. d. 15. april. 

 

Trods regeringens seneste udmelding med nedlukning af festivaller, teatre, markeder, store forsamlinger m.v. 

henover hele sommeren har Vitus endnu ikke aflyst vores rejse. 

Foreløbig er Hamburger Ballett-Tage jo heller ikke aflyst. 

 

Men, der er brug for en afklaring nu. 

 

Allerede før regeringens seneste udmelding for et par dage siden var det lykkedes at få en aftale med Vitus 

om, at hvis vi aflyste turen nu, ville alle indbetalte depositum kunne blive stående "i banken" hos Vitus til en 

anden gang. Forhåbentlig til en ballettur næste sommer. 

Den mulighed har været under overvejelse - imens vi prøvede at slå koldt vand i blodet og afvente lidt 

endnu. 

 

Men, nu skærer jeg igennem og aflyser turen. 

 

D.v.s. alle indbetalte depositum vil blive stående "i banken" hos Vitus til en kommende rejse, når 

Coronatruslen er drevet over. 

Denne ordning omfatter også de tilmeldte, som allerede selv har meldt afbud. 

 

Ingen skal risikere at udsættes for en unødig risiko - og ingen skal efterlades på et hospital i Hamburg. 

 

Mange gode hilsener, endnu en gang god Påske 

- og pas godt på jer selv. 

 

Hanne Outzen 

Tlf. 21 94 68 91 

E-mail: houtzen@worldonline.dk og info@ballettens-venner.dk  

 

 

Kære alle tilmeldte til Ballettens Venners rejse til Hamburg! 

  

I forlængelse til den rundsendte mail i går kan det tilføjes, at de, der allerede har indbetalt restbeløbet til 

rejsen, vil få beløbet refunderet af Vitus Rejser. 

  

I øvrigt: det "indefrosne" depositum vil naturligvis også kunne bruges på en evt. privat rejse, når tiderne 

normaliseres.  

  

Mange hilsener og fortsat god Påske 

  

Hanne Outzen  

 

  

houtzen@worldonline.dk 
info@ballettens-venner.dk


 

Mail sendt til rejsedeltagerne 1.4 2020 

 

Kære alle tilmeldte til balletrejsen til Hamburg! 

 

Hermed et livstegn i denne vanskelige Corona-situation med stor usikkerhed - og nu hvor vi nærmer os 

fristen for indbetaling af restbeløbet til rejsen til Hamburg i juni. 

 

I skrivende stund ved ingen, om vores rejse kan gennemføres eller ej. 

  

Vi ved ikke, om Hamburger Ballett-Tage bliver aflyst eller gennemført - og vi ved i det hele taget ikke, hvor 

meget eller hvor lidt der vil blive åbnet for almindelig omgang med hinanden til den tid. 

Men, vi ved, at smittefaren vil være derude stadigvæk og i en lang tid frem. 

På den baggrund kunne det være nærliggende at aflyse turen. 

Men, hvis vi gør det, vil alle miste det indbetalte depositum.  

  

Hvis Hamburger Ballett-Tage bliver aflyst, vil rejsen naturligvis blive aflyst, og alle vil få alle indbetalte 

beløb refunderet.  

Det kan næppe vare ret længe, før vi ved, om John Neumeier bliver nødt til at aflyse sin festival. 

Ligesom på Det Kongelige Teater er danserne i Hamburg for tiden sendt hjem og træner hjemme hos sig 

selv, og det vil tage tid at blive klar med så stort et maskineri, som festivalen er. 

Desuden er der planlagt deltagelse af udenlandske dansere. Det kan også være tvivlsomt, hvordan dét skal 

lade sig gøre. 

 

Hos Vitus Rejser forventer man at vide mere om hele situationen i Tyskland omkring d. 1. maj. 

Det havde derfor været godt, hvis vi kunne få udsættelse for indbetaling af restbeløbet til rejsen til den tid. 

Men, det lader sig desværre ikke gøre. 

  

D.v.s. restbeløbet for rejsen må derfor indbetales til den allerede fastsatte frist. D.v.s. d. 15. april. 

Hvis situationen udvikler sig således, at Vitus Rejser må aflyse turen, bliver alle indbetalte beløb naturligvis 

refunderet. 

  

Kort sagt: vi må have tålmodighed og afvente situationens udvikling lidt endnu. 

  

Men - det er naturligvis op til den enkelte, om man foretrækker at afmelde sig rejsen og dermed miste det 

indbetalte depositum. 

  

I hører fra mig igen, når vi ved mere. Senest omkring d. 1. maj. 

  

Mange gode hilsener, god Påske 

- og pas godt på jer selv! 

  

Hanne Outzen 

Formand for Ballettens Venner 

Centervejen 2F, 1. sal 

3230 Græsted 

Tlf. 21 94 68 91 

E-mail: houtzen@worldonline.dk     og    info@ballettens-venner.dk 

 

houtzen@worldonline.dk
mailto:info@ballettens-venner.dk

