
 

 Lørdag den 17. september 2016 fra klokken 09.00 til 21.00. 

Adresse: Poppelhuset… vores pragtfulde foreningshus…. Stadionvej 40, 3390 Hundested.

Vi Har:  

 dansesal til dansen,  

 stort lokale med borde og stole til snakken 

og hyggen,  

 udendørs terrase til hygge, evt.grill og 

solbadning, alt efter vejret 

 græsplæne hvis du får lyst til at slå en 

flik-flak eller to.. eller bare tage dig en 

lille morfar… 

 op til flere glade instruktører som 

gennemgår en væg eller to på alle danse… 

 bestik, tallerkner, glas og krus 

 sedler fra det lokale pizzaria til bestilling 

af mad hen mod aften… hvis du har lyst. 

 Salg af kaffe, øl, vand, kage og lidt 

diverse 

 Salg af grillede pølser, hvis vejret er til 

det 

 

 Danseliste som vi lægger på hjemmesiden 

en uges tid før, der er alle ”slagse” og alle 

niveauer, så ALLE  kan være med. 

 Workshops og lidt sjov og spas 

Du skal medbringe: 

 50 kroner til entre 

 Penge til at købe kaffe, kage og 

drikkevarer (billige priser) 

 Mad til hele dagen. 

 Tæppe hvis du skal tage dig en morfar på 

græsset 

 Godt humør og danseglæde 

Grundet den store tilslutning der er – og som vi er vildt glade for – må vi i år køre med 

tilmelding. Du betaler dog først når du kommer. 

Send en mail til Mona mo.irle@hotmail.com og skriv navn og antal. Husk at afbestille hvis 

der er nogle der bliver forhindret i sidste øjeblik så vi ikke risikerer at må sige nej til nogle 

som der faktisk var plads til….. 

Vi har plads til cirka 120, derefter lukker tilmelding og vi laver venteliste. 

Hjertelig velkommen til Hundested – og en LAAAANG og glad dag, ønskes du afMona og 

Bente… (Instruktører i G.D.V. Hundested Linedance) 

Hjemmesiden: www.hundestedfolkedans-linedance.dk 
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