Folkedanskurs på Skiringssal folkehøyskole (Sandefjord)
helgen 16.-18. juni 2017
med Lee Otterholt

Folkedanser fra “Balkan and Beyond!”

Program:
FREDAG
17.00 Dørene åpnes - Nøkkelutdeling og innstallering på rommene
19.00 Middag - Øl, vin og mineralvann er til salgs. Kun kontant betaling.
(Det er dessverre ikke lov å nyte medbrakt.)
ca. kl. 20.30 Kurset starter med instruksjon I noen enkle danser
Og så fortsetter vi å danse til vi ikke orker mer og går til sengs.
LØRDAG
8.30 Frokost
10.00 – 13.00 Første danse-økt
13.00 Lunsj
14.00 – 16.00 Andre danse-økt
16.00 Kaffepause
16.30 – 17.30 Tredje danse-økt
Fri til å pynte seg
19.30 Middag og kaffe - Øl, vin og mineralvann er til salgs. Kun kontant
betaling.
Så danser og fester vi så lenge vi bare orker
Blir det flere enn 35 påmeldte blir det LEVENDE MUSIKK på festen!
SØNDAG
8.30 Frokost
11.00 Sjekke ut av rommene før kl. 11.00. (Men dusjene kan benyttes
etterpå.)
10.00 – 12:30 Fjerde danse-økt med repetisjon og videoopptak.
13.00 Lunsj
14.00 Ta farvel med gamle og nye dansevenner! Avreise.

Skiringssal folkehøyskole:
Adresse: Skiringssalveien 160
3232 Sandefjord
Tlf. 33 42 17 90
eller 900 24 602
Mail: skiringssal@vfk.no

TRANSPORT til Skiringssal fhs:
Med bil: Fra E18 – Sandefjordsvn mot sentrum, ta til venstre på Skiringssalvn. (Fv180)
Med tog: Til Sandefjord stasjon, så drosje til Skiringssal fhs.
Med Fly: Til Torp, så kort busstur til Torp stasjon, så tog til Sandefjord ... eller drosje direkte fra Torp
til Skiringssal fhs (ca. Kr. 220)
Se mer informasjon på www.visitsandefjord.com eller www.trf.no

Innkvartering
På Skiringssal folkehøyskole bor vi på tomannsrom eller enkeltrom, og det er vask på alle rom. Se
mer bilder på www.skiringsal.fhs.no. Det er separate dusjer og toaletter på gangen. Sengetøy er
inkludert i prisen. Skiringssal er kjent for sin gode mat og hyggelige atmosfære!
Priser (Skiringssal har økt prisene på overnatting og mat, så jeg har måtte legge på litt, men
prisene i år INCLUDERER også videoer av alle dansene undervist på kurset!)
Alternativ 1 - Kurs, overnatting på dobbeltrom to netter, alle måltider fra middag fredag til
lunsj søndag og fest kr. 2090,Alternativ 2 - Samme som over, men i enkeltrom kr. 2540,Alternativ 3 – Uten overnatting: Hele kurs (fredag kveld, lørdag , søndag formiddag), middag
fredag, lunsj lørdag, middag lørdag fest lørdag kveld og lunsj søndag kr. 1290,Alternativ 4 - Bare middag og fest lørdag kveld kr. 490,-

Påmelding
Bindende påmelding ved at kr 600,- betales inn før 31.mars, de resterende innen 1. juni
på konto 1603 14 84778 (Lee Otterholt).
(For dere som bare vil på fest er fristen 20. mai.)
HUSK Å MERKE INNBETALING MED HVEM/HVILKET ALTERNATIV INNBETALINGEN GJELDER.

Send meg en mail (leeotterholt@yahoo.com) når du har betalt inn, så kan jeg sende deg
bekreftelse på at du er påmeldt.
I samme mail er det fint om du sier hvem du vil dele rom med.
For å unngå trengsel blir påmeldinger begrenset til 70 deltagere i år. FØRST TIL MOLLA …
Husk
Godt humør, dansesko, belte, eventuelt drikke til fredag og lørdag kveld.
Hvis du eller din gruppe har lyst til å komme med litt sprell og moro, en sang, danse en
spesiell dans eller lignende…. kontakt meg og hopp i det!
Kontakt meg
Har du spørsmål, skriv meg: leeotterholt@yahoo.com
Da håper jeg å se deg i juni!
Med danseglad hilsen,
Lee
SAME PROCEDURE AS EVERY YEAR!
Litt om Lee Otterholt: “Vi kjenner Lee som en instruktør
som ikke bare terper trinn, men også legger til stil,
egenart og karakter. Ofte undervist med litt «blopp» og
«bre-e-e-ms» , som gjør at vi husker dansene godt. På et
kurs med Lee føler alle seg trygge på å få til, samtidig
utfordrer han på ulike nivåer…det er alltid noe å strekke
seg etter.” Frøydis Hermansen

