SEGLORA 2018

Göteborgs Internationella Folkdansklubb
bjuder in till

Danshelg

10-13 maj 2018
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 himmelsfärdshelgen.
Vi träffas för att utbyta danser, dansa, äta god mat, dansa och dansa
tillsammans. Om du har en dans du vill lära ut så meddela så snart
som möjligt till nadjamgustavsson@gmail.com
I år tänkte vi lägga lite mer energi på att repetera danser vi lärt oss
tidigare år, så har du en favoritdans från RYA eller Seglora (enkel eller
svår) som du eller din dansklubb vill ha repetition på, meddela det
också! Så ska vi sätta ihop ett varierat program av nya och gamla hits.

BÖRJAN & SLUT
Drop in torsdag den 10 maj från kl 14.00. till söndag 13 maj ca 14.00.
PRIS
500 kr, barn 6-15 år 200 kr, enstaka dagar 175 kr.
ANMÄLAN
Inbetalning senast den 26 april till plusgiro 4 92 00-9 GIF
Skriv namn, vilka dagar du kommer samt ev. behov av specialkost
Vid Betalning från utlandet:
Adress: Korsåsgatan 34, 421 47 V. Frölunda

IBAN-nummer är: SE17 9500 0099 6026 0049 2009
BIC(Swift-kod): NDEASESS
Göteborgs Internationella Folkdansklubb

ÖVRIG INFO
TA MED
Egen dryck om du vill ha något annat än vatten, kaffe och te.
Ta gärna med några egna danshits att svänga till på kvällarna!
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.
Meddela oss om du tar buss så kommer någon och hämtar dig med bil vid bussen.
Det kan även finnas plats i bilar som åker från Göteborg.

LOGI
Masslogi med golvplats är gratis. Ta med liggunderlag och sovsäck.
Tälta kan man också göra gratis på gräsmattan intill.
Campingplats finns intill. Tel 070-5891059. www.seglora.se/camping
Vandrarhem:
www.viskadalen.nu Tel 0320-183 02
www.rydal.it/vandrarhem.html Tel 0320-93358 eller 0707-56 70 15

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

