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Dansefestival Bornholm har to 
fellesarrangementer, der alle kan 
delta. Utover dette arrangerer vi 
så mange danseoppvisninger som 
dere måtte ønske. Så kritt bare 
opp danseskoene – vi skal nok 
sørge for at skoene vil bli flittig brukt 
på Bornholm. Selv om programmet 
er omfattende, så bestemmer dere 
alltid selv hvor mange oppvisninger 
dere vil ha under oppholdet.

På feriestedet deres blir det dans 
og musikk på ankomstdagen – 
en fin måte å lære hverandre å 
kjenne på.

I Rønne, hovedstaden på Born-
holm, innledes festivalen med 
felles innmarsj og dans – før 
dansestedene rundt torget fylles 
med glade dansere og vakre 
drakter. Her vil dere kunne ha 
hele tre oppvisninger foran et 
stort og engasjert publikum.

På feriestedet om ettermid-
dagen vil spelemennene gi 
smaksprøver på hva de kan, før 
festkvelden starter. Kvelden byr 
på middag, masser av dans til 
skiftende spelemannsgrupper og 
instruktører, smil og sjove stunder. 

Gled dere til en trivelig aften i 
godt selskap!

Dagen etter vil hele Bornholm 
komme til å oppleve folkedan-
sere. Vi har med omhu valgt ut 
spennende lokaliteter i de små, 
hyggelige byene langs den fine 
kyststrekningen, med masser av 
publikum. Hver folkedansgruppe 
får sitt eget ”danse-turné-pro-
gram”, og dere bestemmer selv 
hvor mange oppvisninger dere 
vil ha på veien mot Nord-Euro-
pas største borgruin – Hammers-
hus.

På Hammershus blir dere ønsket 
velkommen av en av ”borgens 
beboere”, som vil fortelle om 
livet i middelalderen. 

Etter en historisk reise er det 
mulighet for danseoppvisning 
på borgen med den fantastiske 
havutsikten. I horisonten vil dere 
kunne se den svenske kysten, 
bare 37 km fra Bornholm.

Som en festlig finale på Danse-
festival Bornholm setter vi den 
gamle borgruin i rytmiske sving-
ninger når vi avslutter med en 

VELKOMMEN TIL BORNHOLM      
Bornholm har en lang tradisjon for dans,  

især for folkedans. Det er alltid stemningsfullt når det 
danses på et av Bornholms mange, hyggelige torg 

og plasser, til stor glede for både bornholmere og de 
mange turistene som hvert år gjester øya.

    
Under festivalen bruker vi noen av Bornholms 

mange historiske byggningsverker som en unik ramme 
rundt de mange danseoppvisningene, som f.eks. på 

Hammershus, Nord-Europas største borgruin, og på det 
flotte landbruksmuseet Melstedgård.

Gled dere til noen deilige (danse-) opplevelser og 
velkommen til Dansefestival Bornholm!

Bornholms Folkedansere og A/S Team Bornholm



Under Dansefestival Bornholm bor dere i vel utstyrte feriehus eller hyt-
ter  i noen av Bornholms beste ferieparker, med kort avstand til øyas 
mange store severdigheter.

OVERNATTINGENKELT OG GREIT
I forbindelse med Dansefestival 
Bornholm kan dere selv bestem- 
 me dag for ankomst og avreise, 
og dere kan fritt velge mellom  
3, 4 eller 5 overnattinger på Born-
holm. Vi arrangerer hele reisen 
for dere, med billetter, opphold, 
konserter, opplevelser og mat 

under oppholdet – såfremt dere 
ønsker det. Eventuel bil- og buss-
leie er ikke inkludert i deltaker-
prisen, men her hjelper vi dere 
gjerne med å finne fram til bus-
selskaper i nærheten av der dere 
bor, som har erfaring med turer til 
Bornholm.

1. STORLØKKE  
FERIEPARK 
Storløkke Feriepark består av  
feriehus for 2-4 eller 4-6 perso-
ner. Ferieparken ligger i Allinge 
på Nordbornholm, som er et 
av øyas flotteste naturområder, 
med sandstrender og klipper i 
malerisk kombinasjon.

2. FERIECENTER 
ÆBLEHAVEN 
Æblehaven Feriesenter er nabo 
til Storløkke Feriepark og ligger 
i en tidligere epleplantasje. 
Epletrærne er der fortsatt og gir 
en idyllisk stemning blant ferie-
husene, som alle er utstyrt til 4-6 
personer.

3. HASLE 
FERIEPARK 
I en flott bøkeskog på Bornholms 
vestkyst ligger Hasle Feriepark. 
De velutstyrte feriehusene er inn-
redet med plass til 4-6 personer 
og har bare 400 meter til en av 
øyas flotteste badestrender, der 
dere også kan nyte den flotte 
solnedgangen.

4. HASLE 
HYTTEBY 
Hasle Hytteby ligger i tilknytning 
til Hasle Feriepark og består av 
små, bekvemme og hygge-
lige hytter for 4 personer. Alle 
innredet med køkkenfasiliteter. 
Fint utendørs miljø. Adgang til 
senterbygning med dusj/wc og 
felleslokale. 

1. 2.

3. 4.

flott fellesoppvisning til glede for 
både dere selv og et stort publi-
kum. Dansene kan dere se på 
www.folkedans-bornholm.dk 
 



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

Gjennom tidene har øya vært 
under såvel svensk som tysk her-
redømme, men i 1658 beseiret 
bornholmerne den svenske okku-
pasjonsmakt og gav øya tilbake 
til den danske kongen.

Selv om Bornholm er liten i utstrek- 
ning – lengste distanse er på 40 
km – er naturen meget variert. 
Fra imponerende klippeforma-
sjoner i nord til lange strender i 
sør med den flotteste, hvite sand. 
Sanden er så finkornet at den i 
gamle dager ble brukt i timeglass.

Det hviler en avslappet og inspi-
rerende stemning over Bornholm. 
Mange kunstnere blir tiltrukket 
av denne stemningen, og øya 
byr på et vell av spennende og 
dyktige kunstnere – alt fra kera-
mikere, glassblåsere og malere 
til tekstilkunstnere. Bornholm har 
naturligvis også sin egen pipe- 
og knivmaker. Eller hva med å 
besøke Europas siste blåtrykker, 
som stadig trykker duker, serviet-
ter og tapeter, som for mange 
hundre år siden? Teknikken er 
enkel, men resultatet er smukt.

Bornholms lokale råvarer er av 
høy kvalitet. Øya rommer også 
noen av Danmarks beste restau-
ranter. Kokker og gastronomer 

valfarter til øya for å eksperimen-
tere med de gode råvarene. Hos 
mange av de små produsentene 
står døra nesten alltid åpen, slik at 
dere kan følge med i produksjo-
nen av alt fra pølser til økologisk is.  

Bornholms plassering midt i Øst-
ersjøen har nesten alltid vært 
en garanti for høyspente situa-
sjoner. Etter avslutningen av 2. 
verdenskrig kapitulerte Tyskland 
til de allierte troppene fra vest, 
unntatt på Bornholm, der det var 
russerne som ”befridde” øya. De 
syntes så godt om den at de ble 
værende her i 10 måneder! Forut 
for tyskernes kapitulasjon bom-
bet russerne intensivt Bornholms 
to største byer, Rønne og Nexø. 

I den etterfølgende, kalde krigen 
var Bornholm sentrum for noen 
av tidens mest spektakulære av-
hoppinger. Bl.a. fikk Nato viktige 
informasjoner om den russiske 
luftjager MIG da en polsk pilot 
brøt ut av sin eskadrilje og landet 
flyet på Bornholm.

I dag har idyllen senket seg 
over Danmarks solskinnsøy, og vi 
gleder oss meget til å kunne by 
dere velkommen til dans, sol og 
opplevelser!

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