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Trondheim Internasjonale
Folkedansklubb

50 år
14.-16. september 2018 – Trondheim

Påmelding
Frist: Innen 15/8-2018
- Kurs, festmiddag, underholdning og dans
Lee Otterholt, Floga, Gabriel Fliflet, Oluf Dimitri Røe

For mer info om jubileet, kontakt Anne Dragvik på epost: annedrag@online.no mob 41322031
eller om du har spørsmål om økonomi/innbetaling, kontakt
Astrid Svelmoe på epost astrid.svelmoe@gmail.com mob 92600987

Program
Fredag
Kl. 17.00 til 23.00: Åpent hus i Håndverkerforeningens lokaler i Schultzgt 7.
Registrering, dans, prat og hygge.
Snacks og drikke kan kjøpes.
Omvisning i Nidarosdomen med egen guide

Lørdag
Kl. 9.00 til 12.00: Kurs med Lee Otterholt. BUL-salen i Søndregt 22B
Kl. 12.00 til 14.00: Lunch med lunchpakke inkludert.
Tid til å besøke «Språk- og kulturfestivalen» i Trondheim, med innlagt dans.

Kl. 14.00 til 16.00: Kurs del 2.
Kl. 19.00: Festmiddag i lokalene til Trondheim Befalsforening.
(2.etasje over restaurant La Vida), bak Vår Frue Kirke.

Etter middag vandrer vi tilbake til BUL-salen.
Her blir det kaffe, kake og underholdning og ikke minst: dans til

FLOGA, sammen med Oluf Dimitri Røe og Gabriel Fliflet
……….så lenge vi orker, eller senest til kl 02.00

Søndag
Kl 10.00 til 12.00: Kurs med Lee Otterholt.
Lee stiller med både videoopptak og musikk, som kan kjøpes i løpet av helga.
Hjemreise

Foto: H-kon – Deviant Art

Overnatting
Vi anbefaler Thon Hotel Nidaros, Søndregt 22B
Her har vi forhandlet fram en god spesialpris. Beliggenhet midt i byen, og i
samme bygg som BUL, der kurset og festen arrangeres.
Enkeltrom m/frokost: kr 876,- pr. natt
Tillegg for person nummer 2 vil være kr 160,- pr. natt
Book direkte til hotellet innen onsdag 1. august og oppgi referansenummer
25593240 for å få spesialpris:
Telefon: 73870130 eller pr mail: nidaros@thonhotels.no
Alternative løsninger for overnatting:
Trondheim Vandrerhjem, Weidemannsvei 41
http://www.trondheimvandrerhjem.no/
Scandic Solsiden, Beddingen 1, Solsiden.
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-solsiden
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Påmelding
•
•

Send påmeldingsskjema på e-post til:
annedrag@online.no
Eller som vanlig post til:
TIFK
P.boks 2199
7412 Trondheim

Oppgi mobilnummer og e-post, slik at vi kan komme i kontakt med dere om oppdateringer og
informasjon vedrørende jubileet.

Betaling
Betaling for kurs og fest sendes til TIFK bankkonto:
• Konto 0530.52.51137
Husk å oppgi navnet ditt på innbetalingen!

Skjema for påmelding med e-post eller post:
Jeg/vi melder oss på 50-årsjubileum i Trondheim, 14.-15. september 2018
Betaling sender jeg/vi til bankkonto 0530.52.51137 senest 15/8-2018
(OBS! Hotellbooking 1.august)
Priser:
-- kurs, festmiddag* og fest
-- Festmiddag* og fest
-- Festival T-skjorte
Navn

1.600,750,150,Mobil

kurs og festmiddag

Kun festmiddag

Navn

Mobil

kurs og festmiddag

Merk:
* Festmiddag:
** Spesiell mat:
*** T-skjorte:

e-post

Kun festmiddag

Klubb

Spesiell mat **

e-post

T-skjorte ***

Klubb

Spesiell mat **

T-skjorte ***

3 retters festmiddag inkl to enheter drikke og velkomstdrink
Oppgi spesielle krav til mat som f.eks.: glutenfri, vegetar.
De som vil ha T-skjorte får tilsendt informasjon om størrelse og modell for valg av dette. (Informasjon ikke klar ennå)

Interessert i omvisning Nidarosdomen: Ja / Nei (arrangeres fredag avhengig av interesse)
Spørsmål / kommentarer:

Litt god tid? Se hva som skjer i Trondheim
https://trdevents.no/
https://midtbyen.no/hva-skjer-i-trondheim
http://bysiden.no/sted/Trondheim/hvaskjer/
http://kulturnatt-trondheim.no/
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