INFORMASJONSSKRIV OM
IFIN-FESTIVALEN i BERGEN
1. – 3. september 2017

Hei alle sammen!
Forberedelsene til årets høydepunkt, nemlig IFIN-festivalen 2017 som
holdes i Bergen helgen 1. - 3. september, er veldig godt i gang!
Vi har vi vært så heldige å få både Ben Koopmanschap fra Nederland og
Turgay Onatli fra Tyrkia (bosatt i Nederland) som kursholdere/danseinstruktører. Begge lover spennende kurs med flotte danser!
Festivalens to kursdager og tre-retters festmiddag lørdag kveld med
etterfølgende dans holdes på flotte Grand Hotel Terminus som ligger
svært sentralt «vegg i vegg» med jernbanestasjonen og med 5 min.
gangavstand via Lille Lungegårdsvann til sentrum. (Bergens flotteste
bar holder til i 1. etg.) Hotellet er ærverdig og relativt nyoppusset med
flotte kvaliteter, sjekk nettsiden deres: www.grandterminus.no.
Døgnpriser vi har forhandlet frem:
 Enkeltrom med frokost
 Dobbeltrom med frokost per pers

kr. 990
kr. 595

Vi har laget budsjett med en forventning om minst 90
festivaldeltakere. Da blir en foreløpig pris per pers ekskl. overnatting
ca kr 1.975. Beløpet inkluderer dansekurs 2 dager; lunsj og festmiddag
lørdag; levende musikk lørdag kveld samt lunsj søndag i tillegg til kaffe,
te, frukt mm i pausene mellom danseøktene begge dager.
Vi er svært glade for at vi kan tilby dere en pris som kun er ca
kr 100 høyere enn den var for IFIN-festivalen i 2015.

På festen lørdag kveld vil Endre Warholm samle et orkester av
profesjonelle musikere som spiller til dans – slik den samme gjengen
gjorde med stor suksess på BIFs 40 års jubileum i 2015 og på korets
Theodorakis-forestilling.
Vi håper selvsagt dere vil komme til Bergen fredag, og da gleder vi oss
til å ta imot dere fra kl. 18 i
Fensal (BIKS), 2. etg, Kong Oscarsgt. 15
hvor BIF har sine faste kurskvelder. Her vil det bli dans og litt
underholdning samt anledning til å kjøpe enkel mat og drikke. Dere
bruker ca 5 min å gå fra hotellet.
Vi arbeider med planer for flere aktiviteter fredag og lørdag på dagtid.
Alle tidspunkt kommer vi tilbake til i løpet av februar/mars sammen
med invitasjon og info om påmelding. Påmelding vil være lik betaling, og
betalingsfrist blir 1. april 2017.
Vi håper svært mange har lyst å komme til Bergen denne helgen, og vi
gleder oss til å være sammen med både nye og rutinerte dansere i sin
beste alder!
Følg med på festivalens Facebook-side for fortløpende oppdateringer
(gå inn og trykk «Liker» på siden):
«IFIN festivalen 2017»
Hjertelig velkommen!
for Bergen Internasjonale Folkedansklubb BIF
Gro Helland, Kåre Nyhus, Rolf Reitan og Siren Simpson

