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Dansfestival Bornholm – 26 maj – 29 maj 2023 
 
Genom åren har fler än 3.000 dansare upplevt hur vackert ön Bornholm ramar in Dansfestival Bornholm.  
Många har återvänt år efter år för att delta och uppleva den helt speciella stämningen på festivalen.  
 
På www.folkdans-bornholm.se är arrangemanget beskrivet, liksom det är möjligt att ladda ner broschyrer 
och program direkt från hemsidan.  
 
Nyhedsbrev 
Fram till dess att festivalen börjar, sänder vi löpande nyhetsbrev ut, i vilka vi skriver praktisk information 
såsom tidsfrister, nästa nyhetsbrev, utskick av material, returnering av material och när ni kan förväntas 
motta det slutgiltiga programmet, som är utformat utifrån era önskemål.  
 
Uppehåll under festivalen 
Under festivalen bor ni antingen i fritidshus på en semesteranläggning eller i stugor. I fritidshusen har vi 
beräknat att ni bor 4 personer i husets 2 dubbelrum. Mot ett tillägg är det möjligt att bo färre personer i 
husen/stugorna. 
 
I fritidshus: 
3 personer i varje hus – tillägg per person SEK 395 (Svarande till 1 dubbelrum och 1 enkelrum) 
2 personer i varje hus – tillägg per person SEK 1 030 (Svarande till 2 enkelrum) 
1 person i varje hus – tillägg per person SEK 2 120 
 
I stugorna bor man också 4 personer tillsammans, men det är inte dusch/wc i stugan, utan i den närbelägna 
gemensamma byggnade.  
 
En beskrivning av semesteranläggningarna kan ni se på www.folkdans-bornholm.se    
 
Morgonmöten 
Under uppehållet håller vi var morgon ett möte på semesteranläggningen där ni bor. Över en kopp kaffe/te 
genomgår vi dagens program, och ni får möjlighet att ställa frågor samt få tips och idéer till platser på 
Bornholm, som är intressanta att besöka.  
 
Dans 
Före november kommer ni att få information från oss om de gemensamma danserna, som kommer att 
vara återkommande på festivalen. Temaet i 2023 är nordiska danser. Det ges möjlighet att finputsa de 
gemensamma danserna innan finalarrangemanget vid Hammershus och besökscentret. Se beskrivelse 
nedanför. Alla dansarrangemang sker i samarbete med Bornholms Folkedansere.  
 
Egna dansuppvisningar 
Under festivalen arrangerar vi mycket gärna era egna dansuppvisningar åt er på trevliga platser runt 
omkring på Bornholm. Uppvisningarna kommer att annonseras och meddelas i de lokala medierna.  
 
Spelmän och folkmusik 
För alla musiker som deltar i festivalen, blir det många tillfällen att spela eller spela tillsammans med andra. 
På området där ni bor blir det alltid tid och plats till dans och folkmusik.  
 

http://www.folkdans-bornholm.se/
http://www.folkdans-bornholm.se/
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Gemensamma arrangemang och workshops 
Fredag kväll är det dans. Era spelemän är välkomna att bjuda in med musik tillsammans med de 
bornholmska spelemän från Folk og Fæ.  
 
Lördag inviterar vi till dansworkshops med nordiska danser.  Era spelemän kan samtidigt delta. 
 
Efter de inspirerande workshops är det träning av gemensamma danser. Träningen äger rum inomhus.   
  
Lördag kväll har vi fest med en välsmakande middag och massor av dans. Ni kan glädja er till en härlig kväll i 
gott sällskap! Ni kommer att möta olika spelmansgrupper och instruktörer, som kommer att presentera er 
för nya danser och melodier. Detaljerat program kommer senare.  
 
Till ”Dansetour de Bornholm” på söndagen har vi noga utvalt några spännande platser att dansa. Bland 
annat i Svaneke, som är korad som Danmarks vackraste köpstad, och i Gudhjem, där ni kan dansa mitt i det 
trevliga hamnområdet.  
  
Alla folkdansare avslutar på Hammershus och besökscentret, som har planerats och byggts in i det 
historiska området med stor försiktighet, och är i sig självt en arkitektonisk pärla. Här blir det, efter en 
historisk rundvisning, gemensam dans på besökscentrets tak med en fantastisk utsikt mot Hammershus - till 
stor glädje för er och den stora publiken! 
 
Eftermiddagen slutar på ert semesterboende med kaffe och hembakad tårta.  
 
Söndag kväll slutar vi i Danstältet på semesterboendet, och där har både er instruktör och musikerna 
möjlighet att bjuda upp till egna danser och melodier.     
  
Betalning  
Vi har ingen delbetalning. I samband med utskicket av det slutliga programmet bifogas en faktura, som skall 
betalas en månad före ankomst. 
 
Marknadsföring av festivalen 
Vi ser till att festivalen marknadsförs, annonseras och omtalas i de lokala medierna – tidningar, tv och 
radio. Härutöver hänger vi upp affischer på hela Bornholm.  
 
Detta är endast en orientering om förloppet. Alla detaljer återvänder vi till i samband med den fortlöpande 
informationen, som vi sänder till er.  
 
Vi hoppas, att ni kan använda denna korta genomgång vid er fortsatta planering.  
 
 
Med vänlig hälsning 
A/S Team Bornholm   
 
Jacob Lund 


