Strik Bornholm – 3.–6. september 2020

Er du klar til Strik Bornholm 2020? Vi glæder os rigtig meget til at se dig og lige nu er vi ved at
lægge de sidste hænder på forberedelserne til dette års Strik Bornholm.
Afviklingen af Strik Bornholm sker naturligvis under hensyntagen til de regler og afstandskrav,
som gælder i forhold til Covid-19 på tidspunktet for afviklingen af Strik Bornholm.
For at give ekstra plads til alle, så har vi til 2020 udvidet, så I også kan sidde og strikke og nyde
udsigten over Østersøen i den smukke og særprægede bygning Domen, der er beliggende 100
meter fra Messehallen. Der er adgang til Domen fredag-søndag med gyldig billet.

Messehallen (Bornholms Idræt og Kulturcenter) finder du på adressen Strandvejen 1, 3770
Allinge og den er åben på følgende tidspunkter:
Fredag, den 4. september kl. 09-18 (Domen kl. 10-17)
Lørdag, den 5. september kl. 09-18 (Domen kl. 10-17)
Søndag, den 6. september kl. 09-14 (Domen kl. 10-13)
Messehallen
På vores hjemmeside www.strik-bornholm.dk kan du downloade et kort over Messehallen,
hvor alle standene og udstillerne er placeret.
I hallen vil der udover stande være et børnehjørne og Mona’s strikkebord, hvor der altid er
hjælp at hente til dit strikkeprojekt. Der vil hver dag være lodtrækning på entrebilletten, hvor
du kan vinde spændende præmier fra udstillerne.

Strikkecafeerne torsdag, den 3. og fredag, den 4. september
Vi tyvstarter med Strikke-cafeerne torsdag den 3. september, hvor vi sammen med Önling
afholder Strikkecafe i Domen mellem kl. 15.00-17.00. Strikkecafeen er forbeholdt alle, der har
købt en Strik-festivalpakke eller har købt entrebillet til Messehallen. Kaffe og te kan købes.
Bemærk, at antallet er begrænset til 75 deltagere på grund af Covid-19 og der kan ikke
forhåndsreserveres pladser.
Torsdag aften fra kl. 19.00-22.00 afholder vi igen Strikkecafe med foredrag på Storløkke
Feriepark, Genvej 3, 3770 Allinge. Her er der gode parkeringsmuligheder, hvis du ikke bor på
feriestedet.
Foredraget er med Kristoffer Tyron og hedder «Et møde med Hakkedrengen». For at sikre at
der er god plads til alle så afholdes foredraget kl. 19.30 og kl. 21.00. Hvis du bor på Storløkke
Feriepark eller Feriecenter Æblehaven, og hellere vil blive i dit hus om aftenen, så er du altid
velkommen til at hente kaffe og kage og medbringe dette til dit hus.
Fredag aften fra kl. 19.00-22.00 er der igen strikkecafe på Storløkke Feriepark. Aftenens
fortælling er med bornholmske folkeeventyr og I kommer også til at møde de underjordiske...
Lidt gys og spændende historier er i vente, når Claus Thorsen blænder op kl. 19.30 og kl. 21.00.
Til Strikkecafeerne på Storløkke indgår kaffe og kage.
Har du bestilt en Strik-festivalpakke, så har du gratis adgang til alle strikkecafeerne, og skal du
blot vise armbåndet, som du har fået udleveret. (Se under Strik-festivalpakke).
Hvis du har købt adgang til Strikkecafeerne, så skal du blot medbringe din bekræftelse og vise
den ved indgangen.
Har du købt entrebillet til Messehallen har du gratis adgang til Domen den 3. september, og
har mulighed for at købe adgang til de øvrige Strikkecafeer på Storløkke på www.strikbornholm.dk
Hvis du vil købe adgang til Strikkecafeerne eller bestille entrebillet til alle dage, så kan du
bestille adgangen på www.strik-bornholm.dk
Har du bestilt en strik-festivalpakke?
Hvis du har bestilt en strik-festivalpakke, så vil der være en kuvert klar til dig ved ankomst.
Kuverten indeholder program, workshopoversigt samt armbånd, der gælder som entre til både
Strikkecafeerne og Messehallen. Hvis antallet af armbånd ikke stemmer overens med det
antal, som står på kuverten, så beder vi dig venligst henvende dig til receptionen på feriestedet
eller til Strik Bornholm ved Strikkecafeerne eller i indgangen til Messehallen.
Program
Programmet for Strik Bornholm 2020 kan du downloade på hjemmesiden www.strikbornholm.dk

Bykort
Bykort over Allinge, hvor både Messehal, restauranter og workshopssteder er markeret, finder
du på hjemmesiden www.strik-bornholm.dk
Hvordan finder du frem?
Hvis du kommer i personbil, så er der parkeringsmuligheder både ved Messehallen og
workshopstederne (Storløkke Feriepark, Bornholms Idræts- og Kulturcenter og Kærnehuset)
Hvis du kommer med bus, så brug linie 1, 4, 7, 8 og 10 til Allinge. Tjek dog altid BAT’s
hjemmeside på www.bat.dk for tider og ruter.
Har du bestilt workshops?
Oversigten over hvor dine workshops afholdes vil være klar i løbet af uge 33. Vi sender
information jer på både facebook og hvis du er tilmeldt vores Nyhedsbrev, når oversigten er
klar.
Har du bestilt entre til alle dagene til Messehallen?
Du skal blot tage din bekræftelse med til indgangen til Messehallen, hvor du får udleveret et
armbånd, der skal bæres på armen.
Festmiddag, den 5. september kl. 19.00 (Er nu udsolgt)
Hvis du har bestilt festmiddag, så foregår den i Messehallens cafe, Strandvejen 1, 3770 Allinge.
2 retters menu anrettet som buffet med et glas vin, 1 øl eller 1 vand.
Ophold under Strik Bornholm
Hvis du ikke allerede har bestilt overnatning, så har vi mulighed for at tilbyde overnatning i
Storløkke Feriepark, Feriecenter Æblehaven og på Klintely. Se mere på www.strik-bornholm.dk
Når du bestiller overnatning på et Festival-feriestederne får du samtidig gratis adgang til alle
Strikkecafeer, entre til Messehallen og 20% rabat på bestilte workshops.
Færgebillet
Har du ikke bestilt færgebillet via Team Bornholm i festivalpakken, kan du bestille den direkte
på www.bornholmslinjen.dk
Du kan fortsat nå at bestille workshops på www.strik-bornholm.dk
Der er fortsat muligt at bestille workshops. En del er allerede udsolgte, men der er fortsat
workshops, hvor der er 1-4 pladser tilbage.
Har du spørgsmål, så kontakt os gerne på tel. 5695 8566 eller mail
festival@teambornholm.dk . Du kan også www.strikbornholm.dk finde svar på dine
spørgsmål.
Vi glæder os til at se dig til Strik Bornholm!
De bedste hilsner
Strik Bornholm & A/S Team Bornholm
Lea Lindgreen & Jacob Lund

