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Dansefestival Bornholm afholder 
to fællesarrangementer, hvor alle 
kan deltage. Herudover arrange-
rer vi lige så mange danseopvis-
ninger, som I ønsker, Så kridt blot 
danseskoene - vi skal nok sørge 
for, at skoene vil blive flittigt brugt 
på Bornholm. Selv om program-
met er omfattende, så bestemmer 
I altid selv, hvor mange opvisnin-
ger I vil have under opholdet. 

På ankomstdagen vil der på 
jeres feriested være dans og 
musik – det er en fin måde at 
lære hinanden at kende på.

I Rønne, der er hovedstaden på 
Bornholm, indledes festivalen 
med fælles indmarch og dans, 
inden dansestederne omkring 
Torvet fyldes med glade dansere 
og smukke dragter. Her vil I have 
mulighed for at lave tre opvisnin-
ger foran et stort og engageret 
publikum. 

Festaftenen byder på middag, 
masser af dans til skiftende spil-
lemandsgrupper og instruktører, 
grin og sjove stunder. I kan roligt 
glæde jer til en dejlig aften i 
godt selskab!

Dagen efter vil hele Bornholm 
komme til at opleve folke-
dansere. Vi har nøje udvalgt 
spændende lokaliteter i de 
små hyggelige byer langs den 
smukke kyststrækning med 
masser af publikum. Hver fol-
kedansgruppe får sit eget 
”danse-turné-program”, og I be-
stemmer selv hvor mange opvis-
ninger, I vil have på vejen mod 
Nordeuropas største borgruin – 
Hammershus.

På Hammershus bliver I budt vel-
kommen af én af ”borgens be-

boere”, der vil fortælle om livet i 
middelalderen.

Eksempelvis om, at der allerede 
i middelalderen var indført of-
fentlig brugerbetaling. Hvis man 
skulle have hovedet hugget af, 
betalte man naturligvis selv bød-
len…og der var altid forudbeta-
ling! Hør også om, hvordan man 
løste problemer med vandforure-
ning i middelalderen. Løsningen 
var meget nem: Man drak bare 
øl i stedet for vand. I middelalde-
ren drak en gennemsnitsperson 
6-12 liter øl om dagen. Med til 

VELKOMMEN TIL BORNHOLM      
Bornholm har en lang tradition for dans og i 

særdeleshed folkedans. Det er altid stemningsfuldt, 
når der danses på et af Bornholms mange hyggelige 

torve eller pladser til stor glæde for både bornholmere 
og de mange turister, der hvert år gæster øen.    

Under festivalen anvender vi nogle af Bornholms 
mange historiske bygningsværker som en unik ramme 

til de mange danseopvisninger - eksempelvis 
Hammershus, der er Nordeuropas største borgruin og 

det flotte landbrugsmuseum Melstedgaard.

Glæd jer til nogle dejlige (danse)oplevelser 
og velkommen til Dansefestival Bornholm! 

Bornholms Folkedansere og A/S Team Bornholm.



Under Dansefestival Bornholm bor I i velindrettede feriehuse eller 
hytter i nogle af Bornholms bedste ferieparker med kort afstand til 
mange store attraktioner.

HER BOR IENKELT OG NEMT
I forbindelse med festivalen kan 
I selv bestemme ankomst- og 
afrejsedag, og I kan frit vælge 
mellem 3, 4 eller 5 overnatninger 
på Bornholm. Vi arrangerer hele 
rejsen for jer med færgebilletter, 
ophold, optrædener, oplevelser 
og mad under opholdet, såfremt 

I ønsker det. Eventuel bil- og bus-
leje er ikke inkluderet i deltager-
prisen, men vi hjælper jer gerne 
med at finde frem til busselska-
ber i jeres lokalområde, som har 
erfaring med ture til Bornholm.

1. STORLØKKE  
FERIEPARK 
Storløkke Feriepark består af 
feriehuse for 2, 2-4 eller 4-6 per-
soner. Ferieparken ligger i Allinge 
på Nordbornholm, som er et af 
Bornholms flotteste naturområ-
der med sandstrande og klipper 
i malerisk kombination.

2. FERIECENTER 
ÆBLEHAVEN 
Feriecenter Æblehaven er nabo 
til Storløkke Feriepark og ligger 
i en tidligere æbleplantage. 
Æbletræerne er der stadig og 
giver en idyllisk stemning blandt 
feriehusene, som alle er indrettet 
til 4-6 personer.

3. HASLE 
FERIEPARK 
I en flot bøgeskov på Bornholms 
vestkyst ligger Hasle Feriepark. 
De veludstyrede feriehuse er ind-
rettet med plads til 4-6 personer 
og har blot 400 meter til en af 
Bornholms bedste sandstrande, 
hvor I også kan nyde en smuk 
solnedgang. 

4. HASLE 
HYTTEBY 
Hasle Hytteby ligger i tilknytning 
til Hasle Feriepark og består af 
små bekvemme og hyggelige 
hytter for 4 personer. Alle er ind-
rettet med køkkenfaciliteter. Fint 
udendørs miljø. Adgang til cen-
terbygning med dusch/wc og 
fælleslokale.

1. 2.

3. 4.

historien hører dog, at øllet var 
noget mindre alkoholfyldt end 
nutidens øl. Efter en historisk rejse 
er der mulighed for danseopvis-
ning på borgen med den fanta-
stiske havudsigt. I horisonten kan 
I se den svenske kyst, der blot 
ligger 37 km fra Bornholm. 

Som en festlig finale på Danse-
festival Bornholm sætter vi Ham-
mershus i rytmiske svingninger, 
når vi afslutter med en flot fælles-
opvisning til glæde for jer og det 
store publikum. Dansene kan I se 
på www.folkedans-bornholm.dk



Bornholm er en dansk ø, men 
den ligger faktisk nærmere både 
Sverige (37 km) og Tyskland (88 
km) end Danmark (135 km).

Gennem tiderne har øen været 
under såvel svensk som tysk her-
redømme, men i 1658 besejrede
bornholmerne den svenske be-
sættelsesmagt og gav øen til-
bage til den danske konge.

Selv om Bornholm er lille i udstræk-
ning - den længste distance er  
40 km – er naturen meget varieret. 
Fra imponerende klippeformati-
oner i nord til lange strande i syd 
med det flotteste hvide sand. San-
det er så fint, at det i gamle dage 
blev brugt i timeglas.

Der hviler en afslappet og inspi-
rerende stemning over Bornholm. 
Mange kunstnere bliver tiltrukket 
af denne stemning, og øen kan 
byde på et væld af spændende 
og dygtige kunstnere - lige fra 
keramikere, glaspustere, malere 
til tekstilkunstnere. Bornholm har 
naturligvis også sin egen pibe- 
og knivmager. Eller hvad med at 
besøge Europas sidste blåtrykker, 
som stadig trykker duge, servi-
etter og tapeter som for mange 
hundrede år siden? Teknikken er 
enkel, men resultatet er smukt.
 
Bornholms lokale råvarer er af høj 
kvalitet. Øen rummer også nogle 
af Danmarks bedste restauranter. 
Kokke og gastronomer valfarter 

til øen for at eksperimentere med 
øens gode råvarer. Hos mange af 
de små producenter står døren 
næsten altid åben, således at I 
kan følge med i produktionen i alt 
fra pølser til økologisk is.    

Bornholms placering midt i Øster-
søen har næsten altid været en 
garanti for højspændte situatio-
ner. Efter afslutningen af 2. ver-
denskrig kapitulerede Tyskland 
til de allierede tropper fra vest, 
undtagen på Bornholm, hvor det 
var russerne, der ”befriede” øen. 
De syntes også godt om øen og 
blev her i 10 måneder! Forud for 
tyskernes kapitulation bombede 
russerne intensivt Bornholms to 
største byer Rønne og Nexø.  

I den efterfølgende kolde krig 
var Bornholm centrum for nogle 
af tidens mest spektakulære af-
hopninger. Blandt andet fik Nato 
vigtige informationer om den rus-
siske luftjager MIG, da en polsk 
pilot brød ud af sin eskadrille og 
landede flyet på Bornholm.

I dag har idyllen sænket sig over 
Danmarks solskinsø, og vi glæder 
os meget til at byde jer velkom-
men til dans, sol og oplevelser!

A/S TEAM BORNHOLM 
Att: Jacob Lund 
Ndr. Kystvej 34
DK-3700 Rønne
Tlf.: +45 5695 8566
info@teambornholm.dk

www.folkedans-bornholm.dk

Det bli´r en god festival

BORNHOLM




