Vi gentager succesen – tag med på den hyggeligste
DANSEWEEKEND I HERNING
NIVEAU BEGYNDER- OG LET ØVET 26. – 28. OKTOBER 2018

Kom med til en sjov og festlig danseweekend i det jyske ☺
Vi har igen lavet en kanon aftale med Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, - hvor vi bliver indlogeret på de skønneste
enkelt- og dobbeltværelser med eget bad, tv og WIFI, fuld forplejning, - excl. drikkevarer.
Vi har booket vores egen dansesal, hvor vi fredag og lørdag aften, vil give den gazzzz fra 20:00 – ?? .
Fra 20:00 – 22:00 danser vi efter fastlagt en danseliste, som vil være 100 % baseret på indsendte danseønsker, - og
der vil blive givet 1 væg på HELE MOLEVITTEN!
Fra 22:00 – ?? kan du ønske danse på stedet, men her gives der INGEN vægge 😊
Lørdag tager vi til den FEDESTE FEST (niveau: Begynder- og Let Øvet) hos Lene Mainz i Herning Linedance, hvor Lene
Mainz, Annette Starup og Vibeke Thers giver workshops. Entrebilletten og 1 lækker frokostsandwich er inkluderet i
den samlede weekendpris, - se mere om festen på www.happylinedanceherning.dk Lørdagens fest bliver afholdt
kun 15 km fra Vildbjerg Sportscenter.
Prisen for denne her FEDE danseweekend inkl. værelse, sengelinned, fuld forplejning, entrebillet, sandwich til festen
om lørdagen, samt fri adgang til svømmehal, spa og motionsrum er:
Weekend i enkeltværelse:
Weekend i dobbeltværelse:
Weekend i 3-personers værelse:
Weekend i dobbeltværelse m/delt bad og toilet, perfekt ungdomsafdeling ☺

kr. 2085,- pr person
kr. 1780,- pr. person
kr. 1550,- pr. person
kr. 1665,- pr. person

Tilmeld dig NU! FØRST TIL MØLLE – MAX 30 PLADSER! Send mail til Vibeke violetvinter@hotmail.dk med oplysning
om DIT værelsesønske. Du bedes betale et depositum på kr. 300,- ved tilmeldingen, - hvis du senere melder afbud,
betales depositummet IKKE retur. Restbeløbet skal betales senest 3. september 2018.
Send 10 danseønsker på dine yndlingsdanse til Vibeke violetvinter@hotmail.dk senest 3. september 2018.
www.comeanddance.dk

WEEKENDENS PROGRAM SER SÅLEDES UD:

FREDAG:
15:00
15:30
16:30
18:30
20:00 - ???

22:00

Vi kan tjekke ind på værelserne
Kaffe/Te med hjemmebagt kage
Gå tur, slappe af, gå i svømmehal… chille 😊
Middag (2 retter)
Dans, dans, dans… Aftenens danseliste fra 20:00 – 22:00 vil være baseret på indsendte
danseønsker. Fra kl. 22:00 - ?? er der mulighed for danseønsker på stedet, - men her
gives der ingen vægge .. 😊
Natmad / sandwich

LØRDAG:
8:00 – 9:30 Morgenmad
9:45
Vi kører til Herning, - Snejbjerg Hallen
11:00 – 17:00 Vi giver den gazzzz med Lene, Annette og Vibeke i Herning. Billet og sandwich er
inkluderet i weekendprisen.
17:15
Turen går tilbage til Vildbjerg Sportshotel
18:30
Middag (2 retter) på Vildbjerg Sportshotel
20:00 - ??
Dans, dans, dans… … Aftenens danseliste fra 20:00 – 22:00 vil være baseret på
indsendte danseønsker. Fra kl. 22:00 - ?? er der mulighed for danseønsker på stedet, men her gives der ingen vægge .. 😊
22:00
Natmad / sandwich

SØNDAG:
8:00 – 9:30
10:00
10:15 -

Morgenmad
Vi tjekker ud af værelserne
Turen går hjemad.. Vi siger tak for denne gang, - og håber, at du har haft den FEDESTE
DANSEWEEKEND 😊

www.comeanddance.dk

