Dansfestival Bornholm
3 september - 6 september 2021

Bornholm älskar folkdansare...
och folkdansare älskar Bornholm!
Därför har Dansefestival flyttats till september
och går nu av stapeln 3 - 6 september 2021. Det
blir massor av dans, god stämning, goda skratt
och sköna semesterdagar!

Njut av sensommaren på
Bornholm
Sensommaren är en av de bästa tider att besöka
Bornholm. Vattnet i Östersjön har längs hela
sommaren, tillsammans med klipporna ”värmt
upp ön”, och det kan man ofta njuta av till långt in
i september.
Gudhjem är en av Danmarks mest speciella
småstäder. På hamnen dansas det lustigt inför
den stora publiken. Gläd er också till att dansa i
Svaneke, som är korad som Danmarks
vackraste köpstad.
Den stora finaluppvisningen vid Hammershus är
något helt speciellt. Ni dansar på det nye
besöks-centrets tak. Centret, som är en
arkitektonisk pärla i sig själv, har med stor
försiktighet place-rats in i den historiska miljön.
En upplevelse, som ni kommer att minnas i
många år!

folkdans-bornholm.se

Fest och massor av inspiration
Ni får, om ni önskar det, rika möjligheter att, under festivalens gång, träna och finputsa era danser. På
kvällarna bjuder spelemännen upp, og det är chans för att dansa sig svettig! Alla dansinstruktörer är
välkomna att bidra med danser och inspirera de andra deltagarna..

Dansefestival med gratis avbeställningsskydd
Ni kan känna er trygga och veta säkert att vi har styr på hygien og smittskydd vid Dansefestival
Bornholm.
Vi tror allesammans, att corona-viruset avtar i de kommande månederna. Men för att ge er extra trygghet,
är det möjligt att annullera er beställning fram till 1 juli 2021 utan extra avgifter. Ni kan därför tryggt
anmäla er redan nu. Ring +45 5695 8506 eller läs mer på www.folkdans-bornholm.se

Vi ser fram emot att se er till en fantastisk Dansefestival på Bornholm!
Med vänliga hälsningar
Group Bornholm

Bornholms Folkedansere

Jacob Lund

Niels Anker Sonne

Träffa oss på Facebook

folkedans-bornholm.se

Träffa oss på Instagram

Group Bornholm
Ndr. Kystvej 34, DK-3700 Rønne
CVR: 17261681
Tel: +45 56 95 85 06

Mail: info@groupbornholm.dk

Om du vill ändra eller avsluta prenumerationen på det här e-postmeddelandet kan du trycka
på uppdatering eller avsluta prenumerationen

