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Det är något helt särskilt med Bornholm och folkdans.
Danstraditionerna kan spåras långt tillbaks i tiden,
och folkdansen har alltid haft en helt speciell plats i
bornholmarnas hjärtan.
Ni kan se fram emot att vare med på ”Dansetour de
Bornholm”, där ni i de små charmiga städerna längs
kusten, innan ni som avslutning uppvisnings-dansar vid
Nordeuropas största borgruin; Hammershus. Flottare ramar
för en finaluppvisning finns nog inte! Vi har en danskonsert
med danska Fionia Stringband, som spelar folkmusik av
högsta kvalitet. Här vågar vi garantera extra svett på
pannan och stora leenden när dansgolvet tas i bruk.
Velkommen til Dansefestival Bornholm 2020!

DANS OCH MASSOR AV UPPLEVELSER
Håll dansskorna väl kritade, du
kommer att få få bruk för dem på
Bornholm!
På ankomstdagen fredag den 29
maj anordnas danskonsert med
Fionia Stringband – det är stor risk
för ömma fötter! I pausen är era
spelemän välkomna att spela
tillsammans med Folk og Fæ, som
är våra lokala spelemän. Danskonserten är alltid en god möjlighet att lära känna varandra.

På lördagen kan ni delta i en
eller två dans-workshops och
era spelemän kan delta i motsvarande aktiviteter tillsammans
Fionia Stringband.
Vi arrangerar en spännande
guidad rundtur i Rønne, som är
en gammal skeppsredarstad. Ni
får också höra den spännande
historien om hur avslutningen av
2:a världskriget fick ett helt speciellt förlopp just här, eftersom

Rönne bombades av ryska styrkor
efter befrielsen av resten av Danmark. Eftermiddagen avslutas
med träning och finputsning av
den gemensamma dans, som
skall dansas vid uppvisningen på
Hammershus.
Lördag kväll är det fest med
en välsmakande middag och
massor av dans. Ni kan glädja
er till ännu en härlig afton i gott
sällskap!

Till ”Dansetour de Bornholm” har
vi noga utvalt spännande lokaliteter i de mysiga småstäderna .
Bland annat i Svaneke, som har
korats till Danmarks vackraste
köpstad, och i Gudhjem, där
ni kan dansa mitt i den trevliga
hamnen. Ni bestämmer själva,
hur många uppvisningar ni vill
ha. När ni passerar vindbron
vid Hammershus kan ni höra de
vackra tonerna från de många
spelemän, som spelar i vallgraven

under er. Lite senare är det er tur
att sätta borgen och det nya besökscentret i gungning.
Vi avslutar Dansefestival Bornholm
med en flott gemensam uppvisning inför en stor och engagerad
publik på det nya besökscentret,
som har planerats och byggts in
i det historiska området med stor
försiktighet, och är i sig självt en
arkitektonisk pärla med en fantastisk utsikt mot Hammershus.

LÄTT OCH ENKELT

HÄR BOR NI

Dansfestival på Bornholm är lätt
och enkel för er att planera.
Ni har valfri ankomst- och
avresedag, och ni kan själva bestämma, om ni önskar 2, 3 eller 4
nätters uppehåll. De flesta väljer
3 nätters uppehåll med ankomst

Under Dansfestival Bornholm
bor ni i välinredda feriehus eller
stugor på några av Bornholms
bästa semesterorter med kort

avstånd till Bornholms många
stora sevärdigheter och
uppvisningsplatser.

1. STORLØKKE
FERIEPARK

3. HASLE
FERIEPARK

Storløkke Feriepark består av
semesterhus för 2-4 eller 4-6
personer. Ferieparken ligger i
staden Allinge på Nordbornholm,
som är ett av Bornholms
vackraste naturområden nära
sandstränder och klippor.

På Bornholms västkust ligger
Hasle Feriepark. De välutrustade
semesterhusen med plats för
4-6 personer, ligger endast 400
meter från en av Bornholms
bästa sandstränder, varifrån man
också kan njuta av den vackra
solnedgången.

2. FERIECENTER
ÆBLEHAVEN

4. HASLE
HYTTEBY

Feriecenter Æblehaven är
granne med Storløkke Feriepark
och ligger i en tidigare äppelplantage. Äppelträden
finns fortfarande, vilket ger
semesterområdet en idyllisk
stämning. Semesterhusen är
utrustade för 4-6 personer.

Hasle Hytteby ligger i anslutning
till Hasle Feriepark och består
av små bekväma och trevliga
stugor för 4 personer. Alla stugor
har köksfaciliteter och fin utomhus-miljö. I en central byggnad
finns toalett och badrum.

1.

Fredag den 29 maj - med
avresa igen mandag den 1 juni.
(Pingsten). Berätta för oss om
era önskemål om uppvisningar,
resa och uppehåll – så gör vi vårt
yttersta för att uppfylla dem.

2.

3.

4.

PRISER OCH PROGRAM
DATUM OCH DELTAGARPRIS
Dansfestival Bornholm avhålls
från 29 maj -1 juni 2020
Ni bestämmer själv ankomst- och
avresedag, och om någon av
deltagarna i er grupp önskar att
komma tidigare eller förlänga
vistelsen på Bornholm efter
festivalen, så er det naturligtvis
också möjligt.
Så här bor ni
Alla husen i Æblehaven, Storløkke
Feriepark och Hasle Feriepark
har plats för 6 personer. För
komforten, har vi räknat med
att det endast bor 4 personer i
varje hus. Väljer ni att bo fler än 4
personer per hus, får ni en rabatt.
Väljer ni att bo 2 personer i varje
hus, så är det också möjligt, mot
en extra avgift. Priserna i Hasle
Hytteby är baserat på, at ni bor 4
personer i varje stuga.

Deltagarpris
Deltakerprisen inkluderer alt fra
opphold, fergeoverfart og oppvisninger, til fellesarrangementer:
• F ärje Ystad-Rønne tur/retur för
alla personer i personbil eller
buss
•Ö
 vernattningar i
semesterboendet
•D
 eltagelse i workshops – dans
och musik
•B
 iljett till danskonsert med
Fionia Stringband
•G
 uidad rundtur i Rønne
•D
 ansetour de Bornholm
- uppvisningar på hela ön. Ni
bestämmer själva hur många
ni önskar
•G
 emensam uppvisning på
Hammershus. Efterföljande
kaffe och kaka
• F estafton med 2 rätters meny
och ett glas vin eller en öl.
Dans till olika spelemän och
instruktörer.

Bespisning
Vi kan erbjuda frukost och middag under festivalen:
• F rukost: Lördag, söndag och
måndag.
•M
 iddag: 2 middagar.
(Festmeny inkluderat i
deltagarpriset).
Samlat pris pr. person SEK 760.
Önskar ni endast frukost är priset
pr. person SEK 379.
Notera
Ni kan medbringa sängkläder
och handdukar – eller hyra det
på plats. Prisen är SEK 130 för
sängkläder och SEK 45 för handdukar. Kom ihåg att för-beställa.
Rabatter och friplatser
•E
 n person är gratis vid minimum
24 betalande personer.
•V
 äljer ni att vare 5 pers. i varje
bil i stället för 4 pers., får ni en
rabatt på SEK 50 pr. pers.

Flyg eller buss
Ni har också möjlighet att resa
med Bornholmerbussen eller flyg
till Bornholm – och vi kan självklart
också arrangera busskörsel på
Bornholm för er. Kontakta oss för
att höra mera.
När ni inte dansar
Bornholms mysiga småstäder
inbjuder till avslappning och
shopping. Vi utformar gärna för-

DELTAGARPRISER
Semester
boendet

3 övernattningar
med personbil
4 pers. i var bil

3 övernattningar
med buss
10-14 m. inkl. alla pers.

Æblehaven
Allinge

SEK 3.095

SEK 3.170

Storløkke
Feriepark

SEK 3.095

SEK 3.170

Hasle
Feriepark

SEK 3.095

SEK 3.170

Hasle
Hytteby

SEK 2.765

SEK 2.840

slag till särskilda rundturer. En av
våra mest populära turer, är ”Det
smältande kreditkort”, som är
mycket efterfrågat av de kvinnliga deltagarna.
Till gengäld är männen i flertal,
när vi besöker Svaneke Bryghus,
där vi tillsammans med öl-sommelieren får smakprover och
historier om flera spännande
öltyper.

Information och beställning:
Group Bornholm A/S
Att: Jacob Lund
Ndr. Kystvej 34
DK-3700 Rønne
Tln.: +45 5695 8566
info@groupbornholm.dk
www.folkdans-bornholm.se
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