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Håll dansskorna väl kritade så 

möjligheter att få bruk för dem 
på Bornholm! För era spelemän 
blir det också något at se fram 
emot. Vi arrangerar workshops 
med de duktiga folkmusiker som 
gästar festivalen, och vi kan lova 
er att det blir massor av inspiration 
att hämta. På ankomstdagen är 
det dans och musik på er över-

sätt att lära känna varandra. 
Ni kan delta i en eller två dans-
workshops, och era spelemän 
kommer att ha möjlighet att spela 
tillsammans med duktiga musiker 
från Baltic Crossing. 

De blir också träning av de ge-
mensamma danser, som vi skall 
visa vid uppvisningen på medel-
tidsborgen Hammershus. Om ni 
behöver pauser med inspiration, 

så arrangerar vi en spännende 
guidad rundtur i Rønnes gamle 
stadsdel, med dess små krokiga 
gator och pittoreska små hus. 

På kvällen är det danskonsert 
med Baltic Crossing – och det är 
risk för ömma fötter dagen därpå! 
Till ”Dansetour de Bornholm” har vi 
noga utvalt spännande lokaliteter 
i de mysiga småstäderna . Bland 
annat i Svaneke, som har korats till 

Danmarks vackraste köpstad, och 
i Gudhjem, där ni kan dansa mitt i 
den trevliga hamnen. 

Ni bestämmer själva, hur många 
uppvisningar ni vill ha på väg mot 
borgruinen Hammershus. Här  blir 
ni mötta av en av ”borgens 350-
årige innevånare”, som gärna vill 
berätta om sitt långa liv. När ni 
passerar vindbron vid Hammershus 
kan ni höra de vackra tonerna 

från de många spelemän, som 
spelar i vallgraven under er.
Lite senare är det er tur att sätta 
borgen i sving, när vi avslutar 

gemensam uppvisning till glädje 
för er och den stora publiken.

Lördag kväll är det festafton med 
middag, massor av dans. Ni kan 
helt säkert glädja er till en härlig 
afton i gott sällskap!

DANSFESTIVAL BORNHOLM
25 MAJ-27 MAJ 2018 

Det är något helt särskilt med Bornholm och folkdans.  
Danstraditionerna kan spåras långt tillbaks i tiden, och folkdan-
sen har alltid haft en helt speciell plats i bornholmarnas hjärtan.  

Bornholm har sina helt egna folkmusik-melodier och danser. 

och melodier som inte har varit i bruk i många år. 

Ni kan också se fram emot att delta i ”Dansetour de Born-
holm”, där ni, inför en stor och engagerad publik, dansar på 

torg och platser i de vackra småstäderna längs kusten. 

Baltic Crossing” är en samarbetskvintett bestående  
av musiker från Finland och Danmark, som ni kommer att 

kunna höra och dansa till under Dansfestival Bornholm.

DANS OCH MASSOR AV UPPLEVELSER



Under Dansfestival Bornholm 
bor ni i välinredda feriehus eller 
stugor på några av Bornholms 
bästa semesterorter med kort  

avstånd till Bornholms många 
stora sevärdigheter och uppvis-
ningsplatser.

HER BOR ILÄTT OCH ENKELT 
Dansfestival på Bornholm är lätt
och enkel för er att att planera. 
Ni har valfri ankomst- och av-
resedag, och ni kan själva be-
stämma, om ni önskar 2, 3 eller 4 
nätters uppehåll. De flesta väljer 
3 nätters uppehåll med ankomst

den 24 maj och med avresa igen 
söndag den 27 maj.

Berätta för oss om era önskemål 
om uppvisningar, resa och uppe-
håll – så gör vi vårt yttersta för att 
uppfylla dem.

1. 2.

3. 4.

1. STORLØKKE  
FERIEPARK 
Storløkke Feriepark består av 
semesterhus för 2-4 eller 4-6 per-
soner. Ferieparken ligger i Allinge 
på Nordbornholm, som är ett av 
Bornholms vackraste naturom-
råden nära sandstränder och 
klippor.

2. FERIECENTER 
ÆBLEHAVEN 
Feriecenter Æblehaven är 
granne med Storløkke Feriepark 
och ligger i en tidigare äppel-
plantage. Äppelträden finns 
fortfarande, vilket ger semeste-
rområdet en idyllisk stämning. 
Semesterhusen är utrustade för 
4-6 personer.

3. HASLE 
FERIEPARK 
På Bornholms västkust ligger 
Hasle Feriepark. De välutrus-
tade semesterhusen med plats 
för 4-6 personer, ligger endast 
400 meter från en av Bornholms 
bästa sandstränder, varifrån 
man också kan njuta av den 
vackra solnedgången.

4. HASLE 
HYTTEBY 
Hasle Hytteby ligger i anslutning 
till Hasle Feriepark och består av 
små bekväma och trevliga stu-
gor för 4 personer. Alla stugor har 
köksfaciliteter och fin utomhus-
miljö. I en central byggnad finns 
toalett och badrum.



DATUM OCH DELTAGARPRIS
Dansfestival Bornholm avhålls
från 25-27 maj 2018 

Ni bestämmer själv ankomst- och 
avresedag, och om någon av 
deltagarna i er grupp önskar att
komma tidigare eller förlänga 
vistelsen på Bornholm efter festi-
valen, så er det naturligvis
också möjligt.

Så bor ni
Alla hus i Æblehaven, Storløkke 
Feriepark och Hasle Feriepark 
har plats till 6 personer. Av hän-
syn till komfort har vi dock räknat 
med at der bor 4 personer i varje 
hus. Väljer ni att bo flera perso-
ner än 4 personer i husen, får ni 
en rabatt på SEK 130 pr. person. 
Priserne i Hasle Hytteby är base-
ret på, at ni bor 4 personer i varje 
stuga.

Deltagarpris
Deltagarprisen inkluderar allt från
uppehålll och färja, till uppvis-
ninger och gemensamma ar-
rangemang:
•   Färje Ystad-Rønne tur/retur 

för alla personer i personbil 
eller buss

•  Övernattningar i semesterbo-
endet

• Välkomst dans-arrangemang 
•  Deltagelse i workshops – dans 

och musik
•  Biljett till danskonsert med Bal-

tic Crossing
•  Guidad rundtur i Rønne
•  Danse tour de Bornholm – 

uppvisningar på hela ön. Ni 
bestämmer själva hur många 
ni önskar

•  Gemensam uppvisning på 
Hammershus. Efterföljande 
kaffe och kaka

•  Festafton med 2 rätters meny 
och ett glas vin eller en öl. 
Dans till olika spelemän och 
instruktörer.

Bespisning  
Vi kan erbjuda frukost och
middag under festivalen:
•   Frukost: Fredag, lördag 

och söndag.
•  Middag: 2 middagar. (Festmeny 

inkluderat i deltagarpriset).
Samlat pris pr. person SEK 660.
Önskar ni endast frukost är
priset pr. person SEK 315.

Notera 
•   Ni kan medbringa sängkläder 

och handdukar – eller hyra det 
på plats. Prisen är SEK 110 för 
sängkläder och SEK 33 för 
handdukar. Kom ihåg att för-
beställa.

Rabatter och friplatser  
•  En person är gratis vid mini-

mum 24 betalande personer.
•  Väljer ni att vare 5 pers. i varje 

bil i stället för 4 pers., får ni en 
rabatt på SEK 50 pr. pers.

Flyg, tåg eller buss 
Ni har också möjlighet att resa
med Bornholmerbussen, tåg eller
flyg till Bornholm – och vi kan 
självklart också arrangera buss- 
körsel på Bornholm för er. Kon-
takta oss för att höra mera.

När ni inte dansar
Bornholms mysiga småstäder 
inbjuder till avslappning och 
shopping.

Vi utformar gärna förslag till sär-
skilda rundturer. En av våra mest 
populära turer, är ”Det smäl-
tande kreditkort”, som är mycket 
efterfrågat av de kvinnliga del-
tagarna.

Till gengäld är männen i flertal, när 
vi besöker Svaneke Bryghus, där vi 
tillsammans med öl-sommelieren 
får smakprover och historier om 
flera spännande öltyper.

PRISER OCH PROGRAM

DELTAGARPRISER
Information och beställning:

Group Bornholm A/S 
Att Jacob Lund 
Ndr. Kystvej 34
DK-3700 Rønne
Tln. +45 5695 8506
info@groupbornholm.dk
www.folkdans-bornholm.se 

 3 övernattningar 3 övernattningar
Semester med personbil med buss
boendet 4 pers. i var bil 10-14 m. inkl. alla pers. 

Æblehaven
Allinge SEK 2.895 SEK 3.080 

Storløkke 
Feriepark SEK 2.895  SEK 3.080  

Hasle 
Feriepark SEK 2.895  SEK 3.080
 
Hasle 
Hytteby SEK 2.500  SEK 2.685  


