Danshelg 1-2-3 maj 2020 på Åkerby herrgård

HOW2DANCE bjuder in och anordnar Inspirationskurs
i bugg och slowbugg
med live dansorkester lördag kväll – Ankis !
Under 2 dagar bjuder Torgny och Ann-Charlotte in till en inspirationskurs i
bugg och slowbugg.
Helgen kommer att fyllas med styling, stegvariationer, figurer och
förningstekniker allt kryddat med rolig och användbar musikanpassning.
Tempot kommer att vara allt från långsamt till riktigt snabbt, och vi anpassar
självklart val av figurer och variationer till tempot.
Nivå: Medelavancerad (van socialdansare) - Avancerad
Boka en hel helg full av inspiration! Passa på att bli inspirerad av 2 mycket
kompetenta kursledare och ta del av deras repertoar av utlärning och figurtänk.

SCHEMA:
Lördag:
Kurs 9.30-12.30 (fikaraster inkl.)
Lunch 12.30-13.30
Kurs 13.30-16.30 (fikaraster inkl.)
Lördag kväll:
Social dans med Live-band – Ankis Orkester
Linde Dansklubb är arrangör - entré ingår EJ i kursavgiften.

Söndag:
Kurs 10.00 - 13.30 (fikaraster inkl.)

Kurspris:
Inspirationskurs 1000 sek /person
Kursavgift : 1.000.- endast kursavgift inga måltider eller fika eller logi ingår

(Boende och måltider ingår inte - dessa bokas separat via Åkerby herrgård)
*************************************************************

MAT och BOENDE BOKAS direkt till ÅKERBY herrgård
Välj mellan: Boendepaket 1,2 där boende och alla måltider, samt fika ingår
1. Ankomst fredag 1 maj – avresa söndag 3 maj
2 övernattningar, 2 frukost, 2 luncher och 2 middag, samt fika
Enkelrum 2300 kr
Dubbelrum 1800kr/person
2. Ankomst lördag 2 maj – avresa söndag 3 maj
1 övernattning, 1 frukost, 2 luncher och 1 middag, samt fika
Enkelrum 1400 kr
Dubbelrum 1150kr/person
För bokning av boendepaket (samt fler andra alternativ)
Kontakta Åkerby herrgård Telefon 0587-91210, se www. akerbyherrgard.se
E-post : info@akerbyherrgard.se
********************************************************************

Andra alternativ finns och erbjuds- kontakta Åkerby herrgård 0587-91210
Endast Måltider
•
•

Matpaket inkl fika under kursdagarna: 800.(2xlunch, 2xmiddag (fred+lörd), fika 2dgr)
Matpaket inkl. fika under kursdagarna: 650.(2xlunch, 1xmiddag, fika 2dgr);

Endast Boende
Boende erbjuds i separat byggnad i anslutning till Danslokalen
Enkelrum inkl.frukost fre-sön 1500 kr/person
Dubbelrum inkl frukost fre-sön 1000kr/person
Enkelrum inkl frukost lör-sön 750 kr/person
Dubbelrum inkl frukost lör-sön 500 kr/person
Husbil utan frukost 175 kr/person per natt

