
  
Göteborgs Internationella Folkdansklubb 

bjuder in till 

Danshelg 
5-8 maj 2016 

SEGLORA 2016

BÖRJAN & SLUT 
Drop in torsdag den 5 maj från kl 14.00. till söndag 8 maj ca 14.00. 

PRIS 
450 kr, barn 6-15 år 200 kr, enstaka dagar 175 kr. 

ANMÄLAN 
Via inbetalning senast den 18 april till pg 4 92 00-9 GIF 
Skriv namn, vilka dagar du kommer samt ev behov av specialkost

Nu är det snart dags för vår traditionsenliga RYA-dans som idag är förlagt i byn 
Seglora. Sedan år 1972 är det tradition att Göteborgs Internationella Folkdansklubb 
(GIF) bjuder in dansklubbar i Skandinavien till dansläger under Kristi 
himmelsfärdshelg. 

Vi samlas för att utbyta danser och då vi i GIF firar 50 års jubileum i år så bjuder vi 
dels på historiska dansnedslag av betydelse för klubben och även på extra god tårta. 
I dansväg blir det även en eller två svettiga Bulgarer, nån mysig Grek och möjligen en 
dansant Rumän. Det finns plats för fler danser i programmet så Om du vill lära ut 
något, hör av dig till oss innan så gör vi ett varierat dansprogram till helgen. 



ÖVRIG INFO 

TA MED 
Egen dryck om du vill ha något annat än vatten, kaffe och te. 
Vid utlärning av dans, förbered och medtag musik. 
Om du vill, får du gärna ta med kaka till kaffet. 
Som vanligt hjälps vi åt med matlagning, disk, städning och dans. 

TA SIG DIT   
Seglora ligger ca 75 km från Göteborg och 30 km sydväst om Borås. 
Buss 300 går från Nils Ericsonsplatsen i Gbg till Kinna Resecentrum, eller buss RÖD express till 
Landvetter och där byte till buss 330 till Kinna Resecentrum.  
Säg till när du kommer fram så hämtar vi dig med bil i Kinna. 
Det kan även finnas plats i bilar som åker från Göteborg. 

LOGI 
Masslogi med golvplats är gratis. Ta med liggunderlag och sovsäck. Dusch finns. 
Tälta kan man också göra gratis på gräsmattan intill. 
Campingplats finns intill. Även tillgång till småstugor. Boka själv på tel 070-5891059. 
www.seglora.se/camping 
Vandrarhem www.viskadalen.nu  tel 0320-183 02 

KONTAKT 
Info och frågor:  Eva Borgström 031-24 65 70 mail: evab.borgstrom@gmail.com  
Hemsida: www.balkandansarna.se 
Telefon till bygdegården i Seglora 0320-912 00  

Välkomna! 
GIF/Balkandansarna i Göteborg 
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