
 
Dansefestival Bornholm – 29. mai-1. juni 2020 
 
Gjennom årene har mer enn 3.000 dansere opplevd de flotte rammene som øya byr på til Dansefestival 
Bornholm.  Mange har tatt turen flere ganger for å delta og oppleve den helt spesielle stemningen på 
festivalen. 
 
På www.folkedans-bornholm.dk er arrangementet beskrevet. Brosjyre kan lastes ned fra nettsiden. 
  
Nyhetsbrev  
I forkant av festivalen sender vi fortløpende ut nyhetsbrev med praktisk informasjon, datofrister,  
neste nyhetsbrev, informasjon om sending/retur av materiale og når dere kan forvente  
å motta et endelig program utarbeidet på grunnlag av deres egne ønsker. 
 
Opphold under festivalen  
Under festivalen bor dere enten i feriehus i et feriesenter, eller i hytter. Vi regner med at  
dere i feriehusene bor 4 personer i husets 2 dobbeltrom. I hyttene bor man også 4 personer  
sammen, med dusj/wc i en tilstøtende senterbygning. 
 
Mot et tillegg vil dere kunne bo færre personer i husene/hyttene. 
 
I feriehus: 
V/3 personer i hvert hus –  tillegg pr. person NOK 310,-   
(Tilsvarende 1 dobbeltrom og 1 enkeltrom) 
 
V/2 personer i hvert hus – tillegg pr. person NOK 790,- 
(Tilsvarende 2 enkeltrom) 
 
V/1 person i hvert hus – tillegg pr. person NOK  1.590,- 
 
På www.folkedans-bornholm.dk og www.teambornholm.dk finner dere på beskrivelser av feriestedene,  
under  ”her kan du bo”. 
 
Morgenmøter  
Under oppholdet holder vi hver morgen et møte på feriesenteret der dere bor. Over en kopp  
kaffe eller te blir dagens program gjennomgått. Dere kan stille spørsmål og få tips og ideer  
til steder på Bornholm som dere kan ha lyst til å besøke. 
 
Danser  
Før jul får dere informasjon fra oss om fellesdansene på festivalen. Det blir anledning til å finpusse 
fellesdansene innen finalearrangementet på Hammershus og det nye besøkssentret. Se beskrivelse 
nedenfor.  
 
Alle dansearrangementer skjer i samarbeid med Bornholms Folkedansere.  
 
Egne danseoppvisninger  
Under festivalen arrangerer vi gjerne egne oppvisninger for dere, på hyggelige steder rundt om på øya. 
Oppvisningene vil bli annonsert og omtalt i bornholmske medier. 
 
Folkemusikere  
For de mange musikerne som deltar på festivalen blir det rik anledning til å få luftet instrumentene, alene 
eller i selskap med andre spillemenn. På feriestedet der dere bor er det alltid tid og plass til dans og 
folkemusikk. 

http://www.folkedans-bornholm.dk/
http://www.folkedans-bornholm.dk/
http://www.teambornholm.dk/


 
 
Fellesarrangementer og workshops 
Fredag kveld blir det dansekonsert med Fionia Stringband. I pausen vil det være fint hvis deres egne 
spillemenn byr på musikk sammen med de bornholmske spillemennene fra Folk og Fæ.  
 
Lørdag inviterer vi til to danseworkshops med forskjellig tema. Spillemennene kan delta i en spennende 
workshop med de dyktige musikerne fra Fionia Stringband.  
 
Etter inspirerende workshops er det trening på fellesdansene. Dette foregår innendørs.  
 
Lørdag kveld møtes vi til fellesmiddag med en toretters meny og ett glass vin. De ”medbragte”  
spillemenn og instruktører vil lede dere gjennom en spennende kveld, med masse dans  
og musikk. Detaljert program kommer senere.  
 
Til ”Dansetour de Bornholm” på søndagen har vi valgt ut spennende dansesteder. Blant annet i Svaneke, som 
er kåret til Danmarks vakreste kjøpstad, og i Gudhjem, der dere kan danse midt på den hyggelige havna.  
 
Alle folkedanserne avslutter på Hammershus og det nye besøkssenteret, som er diskré plassert i det historiske 
landskapet. Etter en historisk omvisning blir det fellesdans på taket av besøkssentret, med en fantastisk utsikt 
til Hammershus - til glede for både dere og det store publikummet! 
 
Ettermiddagen avsluttes på feriestedet, med kaffe og god, hjemmebakt bløtkake.   
 
Søndag kveld åpner vi danseteltet på feriestedet. Der har både danseinstruktører og musikere anledning til 
å by på sine danser og melodier.  
 
Betaling for deltakelse  
Vi krever ikke noe depositum ved påmelding. Når vi sender ut det endelige programmet legger vi med en 
faktura, som skal være innbetalt én måned før ankomst. 
 
Markedsføring av festivalen  
Vi sørger for at festivalen blir markedsført, annonsert og omtalt i de lokale mediene – avis, TV og radio. I 
tillegg henger vi opp plakater over hele Bornholm. 
 
Dette er bare en orientering om forløpet til festivalen. Detaljspørsmål vender vi tilbake til i forbindelse med 
den løpende informasjon som vi sender dere. 
 
Vi håper denne korte gjennomgangen er nyttig for dere i deres videre planlegging. 
 
Med vennlig hilsen  
A/S Team Bornholm  
 
Jacob Lund 
 


