Första – preliminär - flyer (2017-11-01) (= kan ev. justeras)

Veckan är full? .. 2017-års deltagare har förtur ….*

Multi-Workshop* C1-C2-C3a
2018-06-24 – 06-30 i Åmål !

med

Thomas Bernhed och Jesper Wilhelmsson
och gästcallers: Lasse Jägdal och Sten Axtelius
Dansa så mycket du vill mellan söndag 2018-06-24 kl. 13 och lördag 06-30 kl. 19
Vi erbjuder 30 tim. C1, 25 tim. C2 och 11 tim. C3a = c:a 66 tim. workshop/dans
Varje nivå ges i block om 3 (2) timmar

Detaljschema utsänds våren -18

Vi dansar på Kamratgården i Åmål och bor i husbil / husvagn strax intill och
i rum / stugor i närområdet, så att boende och dans kan bli väl samlat
Förkunskaper: Full nivå av C1, C2 respektive C3a
En ordentlig repetition av grundläggande nivåer i förväg är önskvärt då
även Basic m.m. kan förekomma under veckan…
(många glömmer…)
Målsättning: Full C1, C2 respektive C3a

* Vad är då en Workshop?
…Man skiljer mellan kurs, dans och workshop. Det brukar kallas kurs tills dansarna har
nått full nivå, dans när deltagarna ska behärska den fulla nivån så att utlärning eller
repetition inte behövs, medan workshop är en verkstad där reparationer, experiment och trimning kan göras.
Sen dansar vi en del i verksta’n också…..

Välkomna hälsar Rocky Mountain Squaredancers
Samt Yvonne och Björn Arén

Ankomst Söndag 24/6 från klockan 11. Dansen börjar 13 – 20 Enkelt välkomstparty serveras från klockan 20
Tidigare ankomst ? Hör av dig!
Veckoschema: Söndag – Lördag Dans 9 – 12, 13 – 16, samt 17 – 21. Fria tider ges för rekreation och turistande. Avslutningsparty lördag klockan 20.
Minimiantal deltagare för att nivån ska ges: C1 och C2: 18 per nivå, C3a: 12 delt.
Antalet deltagare/nivå anpassas så att alla nivåer om möjligt kan ges.
Maximalt antal deltagare: Totalt max 80. Först till kvarn-principen gäller.
Priser för dansare: 1 450 SEK inklusive välkomstparty, förmiddags- och
kvällsfika och avslutningsparty + en jazzkonset med Papa Piders jazzband
Danslokalens adress: Södra Kyrkogårdsgatan 6.
Boende: Husvagns-/husbilsplats
hela veckan med el: 1 000:(16 platser i anslutning till danslokalen)
utan el: 700:Duschar och toaletter finns i Kamratgården, men inte latrintömning. Kamratgårdens duschar och toaletter får användas av samtliga deltagare som så önskar.
Stugor och rum kan hyras i närområdet. För tips: Hör av dig!
Platsreservering: Vi har förhandlat med rums- och stuguthyrare för att få bra
priser och föreslår: Villa Örnäs Bed & Breakfast, där rummen bokas via oss.
Åmåls Camping, Örnäs, 0532-17097, har stugor, som vi får 10% på. Gångavstånd
är 350 m. Vi har reserverat alla stugor med dusch o toa. Bokas endast genom oss.
Hotell Dalhall erbjuder rabatterade priser.
Reservation av rum och stugor håller vi till 2018-06-02. Därefter kan vi inte garantera boende om ej annat dessförinnan överenskommes.
2017-års deltagare har förtur, men måste då bekräfta deltagande senast
den 1:a juni. Ev. kölista startar 2018-06-02. OBS ingen kö tidigare !
Veckan görs i samarbete med

Rocky Mountain Squaredancers

Kontakt för information, samråd och anmälan (även husbil / husvagn) till
aren@telia.com, (OBS NY MAILADRESS!) 0532-510 49, 070-65 595 65

Varmt välkomna till en härlig dansvecka i Dalsland !
Yvonne och Björn Arén

