HAL(D)BAL – nu på Fyn
Dansecamp v./ SØREN FRØLUND
21.-27. juli 2019 på Sct. Knudsborg

Vi gentager og forbedrer succesen endnu mere! Vi inviterer i uge 30 til dansecamp
på Fyn på Sct. Knudsborg i lækre omgivelser fra søndag d. 21. juli til lørdag d. 27. juli.
Dansen
I har i år mulighed for at deltage på følgende linjer:
- Standard/latin med Søren Frølund (letøvede/øvede)
- Argentinsk tango med Jens Christian Ravn (letøvede/øvede)
Ugens hovedindhold er daglige danseworkshops i standard/latin og tango, hvor vi
arbejder både med grundlæggende ting som samdans, musikalitet, teknik samt med
figurer. Undervisning vil tage højde for forskellige niveauer og individuelle behov.
Derudover vil der blive rig mulighed for fri dans om aftenen i dansecaféen, og I
bliver naturligvis også introduceret til andre danse og budt op til fællesdans i løbet
af ugen – bl.a. skal der danses salsa på stranden.

Stedet
På Sct. Knudsborg bliver i indkvarteret i pæne dobbeltværelser med 2 enkeltsenge
og eget toilet/bad. Stedet er beliggende i smukke omgivelser, og I får adgang til
udendørs swimmingpool, privat badestrand og hyggelige fællesfaciliteter.
Standard/latin-danserne danser i nærliggende sportshal om dagen (under 5 km) og
tangodanserne danser på stedet.
Øvrigt
Dagene vil desuden byde på fællessamlinger, underholdning, afspændingsmoduler
samt en fri eftermiddag til at nyde området – og meget mere.
Festaften med drikkevarer inkluderet hele aftenen
Fuld og lækker forplejning.
Pris
4400 kr. per person i dobbeltværelse med eget toilet/bad
Tilmelding foretages per mail til salsa@outlook.dk.
Deltagergebyr indbetales til Sydbank til 7110-1371350 eller via mobilepay til
20937353 hurtigst muligt efter tilmelding for at sikre plads på campen. Der er et
begrænset antal pladser på campen, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Ved afbud inden 15/4-2019 refunderes det fulde deltagergebyr. Ved afbud senere
end 15/4-2019 refunderes deltagergebyret kun, hvis pladsen kan afsættes til anden
side.
Det praktiske:
Campen afholdes på Sct. Knudsborg, Lille Brogårdsvej 12, Bro Strand, 5464
Brenderup Fyn
For yderligere informationer, kontakt venligst Søren Frølund på tlf. 20937353 eller
salsa@outlook.dk.
Særlige behov i forbindelse med forplejning bedes oplyst ved tilmelding.
Yderligere information samt endeligt program udsendes i god tid inden campen.

