Funny Squares

Stefan
(Tyskland)

Tommy
(Møn)

i Dalby Forsamlingshus, Karisevej 66, Dalby, 4690 Haslev

Lørdag d. 3. februar 2018 kl. 13:30 – 20:00

Yderligere info … Tommy - tlf. 2611 0455 / formand@funnysquares.dk
Forbehold for ændringer – check www.funnysquares.dk eller www.squaredancedanmark.dk

Funny Squares

Vi danser Mainstream og Plus/A1 på skift hele
dagen (se program på sidste side)

Modern Square Dance “som i gamle dage”
Masser af Mainstream og Plus Dans

HUSK!
Square Dance Dress hvis muligt – ellers ’Selskabs-Dress’ 
Bordreservation, hvis I vil sidde sammen (se næste side)
Klubbanner (vi finder en god plads til det)


Øl, vand, kaffe, te, kage og franskbrød m. ost el. rullepølse
kan købes til rimelige priser
Mad og drikke kan medbringes
Pølser m. tilbehør kan købes i spisepausen
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Funny Squares

Billetpris ved tilmelding senest d. 31. januar: 120 kr.
(80 kr., hvis du ikke kan deltage i Plus/A1)

Billetpris efter d. 31. januar: 150 kr.
(100 kr., hvis du ikke kan deltage i Plus/A1)

BILLETTER til festivalen – bestilles
SENEST onsdag d. 31. januar
fra danske telefoner således *):
Send en sms til 445 (ja, kun 3 cifre)
Skriv Funny7 efterfulgt af et mellemrum og til sidst dit
navn og evt. klub eller by
og vupti … så er du tilmeldt!
(Du får automatisk en sms retur som bekræftelse)

Eksempel: Funny7 Jens Jensen, Ringsted
(Husk mellemrummet efter Funny7)
*) Tilmelding fra andre lande: Send e-mail til formand@funnysquares.dk

Betaling:
Kontant ved ankomst
- eller MobilePay til 2611 0454 (Funny’s kasserer, Gerda)
- eller via bank til: Nordea – Reg.nr. 0040 – Kontonr. 6886-195-387

Hvis du ønsker at reservere et bord til din klub el.
gruppe kan du gøre det på samme måde – f. eks.:
Funny7 Bord til 8 personer – Jens Jensen, Ringsted
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Funny Squares

Danseprogram
HAL 1
12.30 – 13.30

Registrering

13:30 – 14:00

Velkommen (M) / Stefan + Tommy

14:00 – 14:30

P – A1 / Stefan

14:30 – 15:00

M / Tommy

15:00 – 15:30

P – M “fast” / Stefan + Tommy

15:30 – 16:00

Kaffepause

16:00 – 16:30

M – A1 / Stefan

16:30 – 17:00

P “hot hash” – M / Tommy + Stefan

17:00 – 17:30

P/ Stefan

17:30 – 18:15

Spisepause / Lodtrækning / Andet

18:15 – 18:45

Square Dance

18:45 – 19:30

A1 – M – P / Stefan + Tommy

19:30 – 20:00

På Gensyn (M) / Tommy + Stefan

”fast” = Dans i højt tempo med enkle variationer!
”hot hash” = Dans i højt tempo med spændende/”tricky” variationer!
”Square Dance” = Dans 
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