Favorit i repris, större och bättre. Linedance på Gangvide Farm
Den 24-26 maj 2019 startar klubbens sommardanser med en hel helg på
Gangvide Farm.
Eventet är öppet även för dansare från andra klubbar än Astu Stompers
och vi hälsar dessa givetvis hjärtligt välkomna.
Vi har också den stora glädjen att få hälsa Malene Jacobsen från
Danmark välkommen. Malene är koreograf och har gjort många bra
danser och är internationellt känd, hon kommer att hålla 5 ws-danser.
Vi kommer att dansa i 3 dagar med ett avbrott på lördag em. då deltagarna kommer kunna
ta del av de aktiviteter som farmen kommer att erbjuda i form av utflykt, bad, paddling
m.m.
Fredag: Vi startar 15.00 och håller på till 22.00. Middag 18.00 och efter dansen öppnar
PUB:en.
WS 16.30-17.00 (beginner); 19.00-19.30 (Improver); 21.00-21.30 (High Improver)
Lördag fm 10.00-12.00 dans; Lunch 12.00 Lörd em fria aktiviterter som farmen erbjuder.
Middag 17.00. Kvällsdansen startar 18.00 till 23.00. PUB:en öppnar 21.30 där det då
kommer finnas tillgång till vickning. (after dance)
WS 19.00-19.45 (Intermediate); 21.00-21.30 (Improver)
Söndag 10.00-12.30 Recap (repetition) av utlärda danser. Lunch finns att köpa på plats.
Det blir dans till danslista med plats för önskedanser som läggs ut på webben/hemsidan
och fb 2 veckor innan. Önskedanser kan skickas in till onskedanser@astustompers.nu
Priset för:
Helg-passet inkl. mat & kaffe är 870 kr / pers.
Lörd/sönd-passet: mat & kaffe är 780 kr / pers.
All förtäring i PUB:en inkl. vickning bekostas av deltagarna.
För de som vill övernatta så finns det möjlighet att boka B&B i stuga för 300 kr /pers/natt
inkl. frukost, sänglinne och handduk tillägg 90:-, det finns även möjlighet att utnyttja
campingplatsen 190:-/natt inkl. el. Bokningen av övernattning sker direkt med Gangvide
Farm
Gangvide Farm ligger i När och hur du hittar dit och vad som finns att göra där hittar du
på deras hemsida. www.gangvidefarm.se
Kontakt: kickan@gangvidefarm.se 073 1840922
Anmälan till eventet görs dels på de listor som kommer att finnas på kurserna eller på mail
till gangvide@astustompers.nu uppge namn, klubb, mobilnummer, mailadr. och vilket
pass.

