Crihalma inviterer til rumænsk kursus
Med Costinel Leonte fra Suceava
13. – 15. November 2009
Costinel Leonte kommer fra Suceava, Bucovina i
Rumænien. Han underviser dejlige danse med tramp,
synkoper og råb, som er typisk for den den af Rumænien.

Fredag d. 13. november

19 – 22

lettere danse

Lørdag d. 14. november

10-13

dansekursus

13-14

frokost

14-17

dansekursus

18

middag og fællesdans

Søndag d. 15. november 10-12 dansekursus
12-13 frokost
13-15 dansekursus

Sted: Kongsholmcentret, Liljens kvarter 2, 2620
Albertslund. Albertslund ligger 20 minutter med S-tog fra
Københavns hovedbanegård. Der er 7 minutters gang fra

S-togsstationen gennem Albertslund centrum til
Kongsholmcentret

Pris:
For hele arrangementet(/inkl mad lør)

700 kr

Kursus fredag aften

200 kr

Kursus week-end

500 kr

Middag lørdag aften

150 kr

Det er muligt at overnatte i masselogi i gymnastiksal.
Medbring sovepose og liggeunderlag. Kryds på
tilmeldingsskemaet, hvis du vil benytte denne mulighed.
I nærheden af Kongsholmcentret ligger Wittrup motel, hvor
man kan leje værelse til rimelig pris - se deres
hjemmeside www.wittrupmotel.dk tlf 43649551
Musik på CD købes af instruktøren. Kryds på
tilmeldingsskema hvis du ønsker musik
Video kan optages søndag ved repetition af dansene.
Betaling og tilmelding: Sidste frist for tilmelding er 1.
November. Tilmeldingen herefter er bindende. Tilmelding
pr brev til Crihalma, Sønder Boulevard 129, 2, th, 1720
København V eller mail: lillianapetri@hotmail.com
Betaling: ved overførsel fra pengeinstitut/netbank anvend

Reg. Nr 1551 kontonummer 3312925
På posthus

girokontonr

331-2925

Da det er dyrt at sende penge fra udlandet, kan deltagere
fra udlandet betale kontant på stedet i danske kroner.
Tilmelding er bindende efter 1. November og det gælder
også betalingen.
Vi glæder os til at se medlemmer, nye og gamle samt
dansevenner fra fjern og nær.

Har du spørgsmål er du velkommen til at tage kontakt med
Kursusudvalget, som er
Pernille

mobil

40754937

Lillian

mobil

20130241

Carsten

mobil

40104333

(kasserer)

Mange hilsner og på gensyn fra CRIHALMA

TILMELDING TIL CRIHALMAS DANSEKURUS 13-15 NOV 09

NAVN__________________________________________
ADRESSE_______________________________________
TELEFON________________________________________
EMAIL__________________________________________

JEG ØNSKER AT DELTAGE:
HELE ARRANGEMENTET

________

FREDAG AFTEN

________

WEEK-END KURSUS

________

MIDDAG LØRDAG

________

JEG ØNSKER AT KØBE CD

________

JEG ØNSKER MASSELOGI

________

