Dansefestival Bornholm – 21. maj – 24. maj 2021
Dansefestival Bornholm havde 10 års jubilæum i 2019. Gennem årene har mere end 3.000 dansere
oplevet de flotte rammer, som øen byder på til Dansefestival Bornholm. Mange har taget turen flere
gange for at deltage og opleve den helt specielle stemning på festivalen.
På www.folkedans-bornholm.dk er arrangementet beskrevet.
Nyhedsbreve
Op mod festivalen sender vi løbende nyhedsbreve ud, hvor vi skriver om praktiske informationer,
datofrister – næste nyhedsbrev, vores fremsendelse af materiale, returnering af materiale og hvornår I kan
forvente at modtage jeres endelige program udarbejdet på basis af jeres ønsker.
Ophold under festivalen
Under festivalen bor I enten i feriehuse i et feriecenter eller i hytter. I feriehusene har vi beregnet, at I bor 4
personer i husets 2 dobbeltværelser. I hytterne bor I også 4 personer sammen, med du/wc i en tilhørende
centerbygning.
Der vil mod et tillæg være mulighed for at bo færre personer i husene/hytterne.
I Feriehus:
V/3 personer i hvert hus – samlet tillæg pr. person
(Svarende til 1 dobbeltværelse og 1 enkeltrum).
V/2 personer i hvert hus – tillæg pr. person
(Svarende til 2 enkeltrum)
V/1 person i hvert hus – tillæg pr. person

DKK 252

NOK 385

DKK 650

NOK 980

DKK 1.220

NOK 1.690

Beskrivelse af feriestederne kan I se på www.folkedans-bornholm.dk
Morgenmøder
Under opholdet afholder vi hver morgen et møde på feriestedet, hvor I bor. Over en kop kaffe/te bliver
dagens program gennemgået, og I får mulighed for at stille spørgsmål samt få tips og ideer til steder på
Bornholm, der kan være interessante at besøge.
Danse
Inden november vil I modtage information fra os om de fællesdanse, der vil være gennemgående på
festivalen. Der bliver mulighed for at finpudse fællesdansene inden finalearrangementet ved Hammershus
og besøgscentret. Se beskrivelse nedenfor.
Alle dansearrangementer sker i samarbejde med Bornholms Folkedansere.

Egne danseopvisninger
Under festivalen arrangerer vi meget gerne egne opvisninger for jer på hyggelige steder rundt omkring på
Bornholm. Opvisningerne vil blive annonceret og omtalt i de bornholmske medier.
Musikere
For de mange musikere, der deltager i festivalen, bliver der rig mulighed for at få luftet instrumenterne
alene eller i selskab med andre musikere. På feriestedet, hvor I bor, er der altid tid og plads til dans og
folkemusik.
Fælles arrangementer og workshops
Fredag aften er der dansekoncert med nogle af Danmarks dygtigste musikere. I pausen er jeres spillemænd
velkomne til at byde ind med musik sammen med de bornholmske spillemænd fra Folk og Fæ.
Lørdag afholder vi to danseworkshops med forskellige temaer. Jeres spillemænd kan samtidig deltage i en
spændende workshop med de dygtige musikere fra fredagens koncert.
Efter de spændende og inspirerende workshops er der træning af fællesdansene. Træningen foregår
indendørs.
Besøg på Natur Bornholm
I pausen lørdag eftermiddag er der mulighed for at komme på en spændende tur til Natur Bornholm, der
viser skabelsen af Bornholm fra rødglødende lava til den frodige ø, som vi kender i dag. En tidsrejse i
milliarder af år, som I kan komme med på.
Festaften
Lørdag aften har vi festaften med en dejlig middag og masser af dans. I kan roligt glæde jer til en herlig
aften i godt selskab!
Danse Tour de Bornholm
Søndag skal vi ud og danse i de hyggelige og smukke byer Gudhjem og Svaneke. Her danser vi på havnen
foran et altid stort publikum. I bestemmer selv, hvor mange opvisninger, som I ønsker undervejs.
Alle folkedanserne slutter om eftermiddagen på Hammershus og besøgscentret, der nænsomt er indpasset
i det historiske miljø. I starter med en rundvisning sammen med en af borgens ”350 årige beboere”.
Herefter er der, fællesdans på taget af besøgscentret med et fantastisk vue til Hammershus - til stor glæde
for jer og publikum!
På feriestedet er der kaffe og hjemmelavet lagkage, når I kommer tilbage fra Hammershus.
Søndag aften slutter vi i danseteltet på feriestedet, hvor både jeres instruktør og musikere har mulighed for
at byde ind med danse og melodier.

Betaling af deltagelse
Vi har ingen depositumbetaling. I forbindelse med udsendelse af det endelige program vil der også være en
faktura vedlagt, der skal indbetales en måned før ankomst.
Markedsføring af festivalen
Vi sørger for, at festivalen bliver markedsført, annonceret og omtalt i de lokale medier – avis, tv og radio.
Herudover hænger vi plakater op på hele Bornholm.
Dette er blot en orientering om forløbet. Alle detailspørgsmål vil vi vende tilbage til i forbindelse med den
løbende information, som vi sender til jer.
Vi håber, at I kan anvende denne korte gennemgang i jeres videre planlægningsarbejde.

Med venlig hilsen
A/S Team Bornholm
Jacob Lund

