CRIHALMA 35 ÅRS JUBILÆUM 23.-25. NOVEMBER 07
KURSUS MED SASKO ANASTASOV FRA MAKEDONIEN
KURSUS MED VLADICA TANASIJEVIC FRA SERBIEN
KONCERT MED BJONKO – MAKEDONSK ORKESTER
FEST MED MIDDAG UNDERHOLDNING MED BL.A
KORET KITKA, ORKESTRET BAXTALO OG
CRIHALMA DANSEGRUPPE
FREDAG 23. november:
18 – 21 kursus med begge instruktører - lette og middelsvære
Danse
21.30– 23.30 koncert med Bjonko og Copenhagen Chalgija
de spiller rigtig dejlig dansemusik
øl, vand og vin kan købes
LØRDAG 24. november:
11 – 13 kursus
14 – 16 kursus
18.00
fest starter med velkomst
18.30
middag og underholdning Festlige indslag velkomne
Crihalma og Baxtalo optræder med makedonsk suite
Baxtalo spiller op til dans
SØNDAG 25. november:
10 – 11 fælles morgenmad for alle kursus deltagere
11 – 13 kursus
14 – 16 kursus

STED: Kongsholmcentret, Liljens kvarter, Albertslund i festsalen
Albertslund ligger 20 minutter med S-tog fra Københavns
hovedbanegård. Der er 5 minutters gang fra S-togsstationen
gennem Albertslund centrum til Kongsholmcentret.
PRIS:
For hele arrangementet
800 dkr
Fredag aften (kursus + koncert)
250 dkr
Koncert fredag aften
150 kr
Kursus fredag aften
200 dkr
Kursus week- end
500 dkr
Fest
200 dkr
Det er muligt at overnatte i masselogi. Medbring sovepose og
liggeunderlag.
I nærheden af Kongsholmcentret ligger Wittrup motel, hvor man
kan leje værelser til rimelig betaling - se på deres hjemmeside:
www.wittrupmotel.dk telefon 43649551
MUSIK PÅ CD købes direkte af instruktørerne
Kryds på tilmeldingsskema hvis du ønsker musik
VIDEO: kan optages søndag ved repetition af dansene
BETALING OG TILMELDING:
Sidste frist for tilmelding er 10. november Tilmeldingen er
herefter bindende
Tilmelding pr brev til Crihalma, Sønder Boulevard 129. 2. th,,
DK-1720 København V
Mail: lillianapetri@hotmail.com

Betaling på girobank:
Betaling ved overførsel fra pengeinstitut/netbank
Regnr 1551 kontonummer 3312925
Betaling på posthus 331-2925
Da det er meget dyrt at sende penge fra udlandet, kan deltagere fra
udlandet betale på stedet. Tilmelding efter 10. november er
bindende og det gælder også betalingen.
Vi glæder os til at se medlemmer, nye og gamle, og dansevenner
fra fjern og nær til vores spændende jubilæumsarrangement
Har du spørgsmål kan du kontakte kursusudvalget og kassereren
Laila: 38866447 mobil 40754937
Pernille: 39616039 mobil 22940550
Carsten: 43640461 mobil 40104333
Lillian : 20130241
Mange hilsner og på gensyn fra CRIHALMA

TILMELDING TIL JUBILÆUMSARRANGEMENT
CRIHALMA 23. 24. 25. NOVEMBER 2007
Navn___________________________________________
Adresse_________________________________________
Postnr by
land__________________________________________
e-mail_________________________________________
telefon_________________________________________
jeg ønsker at deltage i følgende:
hele arrangementet
_________________
fredag (kursus + koncert) _________________
kursus fredag
_________________
kursus lørdag + søndag
_________________
koncert fredag
_________________
fest lørdag
_________________
vegetar
_________________
Jeg ønsker masselogi

_________________

Jeg ønsker at bestille CD
Fra Sasko
Fra Vladica

_________________
_________________

