En helg med
danseopplevelser

Bo på Smarthotel
i Oslo Sentrum

13.-15.09 2019
IFIN-FESTIVALEN 2019

Dansekurs i
Nordahl Bruns

Oslo Internasjonale Folkedansklubb – OIFK –
og Internasjonal Folkedans i Norden – IFIN –
inviterer til Danse-Weekend i Oslo

gate i Oslo
Sentrum

Instruktører: Christiana Katsarou (Hellas)
Genc Kastrati (Albania)
Festmiddag i
hotell Scandic St.
Olavs plass

Dansefest i
Nordahl Bruns
gate

Opplev Oslo

OIFK

IFIN-FESTIVALEN 2019

Påmeldingsfrist 10.april
.

Vi inviterer deg til - samling fredag - dansekurs lørdag og søndag
- festmiddag og dansefest lørdag Sted
Nordahl Bruns gate 22, Bygdelagshuset – Samling fredag, dansekurs og dansefest foregår her.

Instruktører
Christiana Katsarou (Hellas) – Se vedlagt egen omtale!

Genc Kastrati (Albania) – Se vedlagt egen omtale!

Program 13.-15.september
- Fredag samling - åpner dørene kl. 18 – Salg av mineralvann/øl/vin (kan ta med drikke),
salg av pølser, gratis vafler. Registrering vil foregå her. Og det vil bli DANS.
- Lørdag kurs økt 1: kl. 9.30-12 – Lunch (*) kl.12-13 – kurs økt 2: kl. 13-15.30
- Lørdag kveld festmiddag kl. 18.00 på Scandic St. Olavs Plass.
- Lørdag kveld fest/dans kl. 20.45 i Nordahl Bruns gate 22. Kari Wennemo spiller med
musikkvenner. Salg av mineralvann/øl/vin (kan ta med mineralvann/øl/vin)
- Søndag kurs: kl. 10-14 med innlagte pauser. Avsluttes med lunch (*)
(*) Inkludert påsmurte wraps, kaffe el. te

Opplev byen (før eller etter dansekurset)
Oslo har mye å vise – Vi anbefaler https://www.visitoslo.com/no/
Her kan du orientere deg om severdighetene.

Reservert overnatting
Vi har holdt av rom for overnatting for de som ønsker å bo på hotell.
Smarthotel Oslo | St. Olavs gate 26 | 0166 Oslo
post.oslo@smarthotel.no Tel: +47 415 36 500
www.smarthotel.no | www.facebook.com/smarthotel.no

Hotellet har døgnåpen resepsjon, og er kontantfritt, så kun kreditt- og debetkort aksepteres
som betalingsmiddel. Utleie av Smart-biler, Segway og sykler til hotellets gjester.
Pris per døgn per rom:
Enkeltrom m/frokost per døgn kr. 850 –
Dobbeltrom (dobbeltseng) m/frokost per døgn kr.1.295
Dobbeltrom (2 senger) m/frokost per døgn kr.1.395
Rommene er reservert til 15.juli – etter den tid garanterer man ikke at det er ledige rom.
Bestilling og betaling skjer direkte til hotellet. Bestillings kode: OIFK (alt. 202367)

Festmiddag lørdag kveld - Scandic St. Olavs Plass. Meny: 3 retters middag
Kursavgift
Kurs + 2 lunsj + festmiddag og dans kr. 1600
Kurs + 2 lunsj kr. 850
Dansefest kr. 200 (ingen påmeldingsfrist)

Påmelding
Påmeldingsfristen er 10.april ved innbetaling til:
Oslo Internasjonale Folkedansklubb - konto: 0530 25 89455
Husk å skrive navn og kurs på innbetalingen. Gi oss dessuten opplysninger på e-post:
•
•
•
•
•

Navn, adresse, e-post, mobilnummer
Klubb, evt. støttemedlem
Festivalpakke: Kurs + festmiddag og dans
Kurs
Spesielle behov, matallergi

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, kontakt:
Anne-Grete Granseth, mob. 97081862
e-post: agranset@online.no
Rønnaug Bø, mob. 45046786
e-post: ronnaugb@gmail.com
Velkommen til Danse-Weekend i Oslo!
Hilsen Oslo Internasjonale Folkedansklubb

