Linedance på Gangvide Farm i När på Gotland 2022
Den 10-12 juni 2022 ska vi äntligen återigen få dansa 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 Urban Danielsson från Crazy Flutters, Märsta
välkommen. Urban är både instruktör och koreograf och har gjort många bra danser, han
kommer att hålla ca. 6 ws-danser, både av sina egna men även av andra koreografer.
Vi kommer att dansa i 3 dagar med start på fred. 10/6 16.00 och avslutar sönd 12/6 14.00
Om vädret tillåter så kommer vi på lördagen göra ett avbrott för utflykter i närområdet.
Fredag: Vi startar 16.00 med önskedanser. Middag 18.00. Efter middagen dansar vi till danslistan
blandat med ws och håller på till 22.00.
Lördag fm 10.00-12.30 danslista/ws; Lunch 12.30.
13.30-15.00 avbrott för utomhusaktiviteter. 15.00-17.00 danslista/ws. 18.00 Middag med
underhållning.
20.00-23.00 Kvällsdansen till danslista/ws.
Söndag 10.00-12.30 Recap (repetition) av utlärda danser. Lunch 13.00.
Under fredagen och lördagen kommer det finnas möjlighet att köpa kaffe, dricka och tillbehör.
PUB:en öppnar 21.30
Fredag em. dansas till önskadanser dessutom kommer även danslistan ha med plats för
önskedanser. Danslistan läggs ut på webben/hemsidan och fb 2-3 veckor innan eventet.
Önskedanser kan skickas in till onskedanser@astustompers.nu senast 30 april.
Priset för event och mat:
Fred-Sönd 500 kr / pers.
Fred-Lörd 450 kr / pers.
Lörd-Sönd 400 kr / pers.
Dagbiljett 250 kr / pers.

Fred middag 120:Lördag lunch 80:Lördag festmiddag 3-rätters 250:Söndag lunch 80:Bokningen av övernattning sker direkt med Gangvide Farm
Länk till boendeinformation och priser.
Boende: priser se separat prislista
Boendet bokas direkt till: kickan@gangvidefarm.se 073 1840922
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
Båtresa till förmånligt pris kommer kunna bokas genom Destination Gotland och gäller för en
veckas vistelse på ön. Information och bokningskoder kommer skickas via mail efter du gjort din
eventbokning.
På anmälningsformuläret nedan kan du även boka in/beställa dina måltider.

Anmälan till eventet görs på denna länk till formuläret.

