Dalecarlia Round-Dancers, Ludvika
inbjuder till

SRDA:s Vårmöte 2019
Fredag den 15 mars – söndag den 17 mars
I kulturhuset Svanen IOGT/NTO, Hesseliusgatan 1, i Borlänge
Fredagen den 15/3 från kl. 18.30
18.30
Inregistrering och fika
19.00
Mellan- och högnivådans i en hall
Lördagen den 16/3
09.30 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 19.00
19.00 – 21.00

SRDAs årsmöte och fika
Dans i två hallar
Lunch-paus
Workshop mellannivå (phase 4)
Dans i två hallar
Paus, kvällsfika med smörgås
Gemensam dans blandad nivå (phase II – IV)

Söndagen den 17/3
10.00 – 11.30
11.30 – 13.00

Dans i två hallar
Gemensam dans och avslutning

Avgift: För hela helgen 350 kr/person och 225 kr/person för lördag.
Anmälan: Senast den 8/3 genom att sätta in deltagaravgift på plusgiro 124460-7 Ludvika Folkdansgille
(kom ihåg att skriva namn och Vårmöte) och skicka en anmälan till anette.frank@telia.com Svarar även på
ev. frågor.
Fika under helgen ingår i deltagaravgiften. Vad gäller lunchen på lördag finns det ett antal restauranger,
runt om i Borlänge. Närmast är köpcentrat Kupolen med flera alternativ. Vill man ta med egen mat finns
det micro, tallrikar och bestick.
Logi: (se sid 2)

Välkomna till Dalarna!

Logi
Det är tyvärr lite ont om hotellrum i Borlänge delvis på grund av att ett av de större hotellen är stängt för
totalrenovering vilket också verkar trissa upp priserna. Här är i alla fall några förslag vi hittat men sök gärna
själv på nätet.
•
•
•
•

STF Vandrarhem Vassbo, tel. 0243 – 223600. Ca 10 km norr om Borlänge mot Falun.
Hotell Kupolen 0243-68050 Ligger centralt nära danslokalen. (ca 1050:- för ett dubbelrum)
Hotell Gustaf Wasa. Ligger nära Järnvägsstationen och ganska nära danslokalen. (Endast få lediga
rum)
Borlänge Vandrarhem, 0243-227615, (Johanna 070 175 48 82). Ligger i ”Miljonprogramsområde”
men är omtyckt av många. Det ligger ganska nära danslokalen. Man kan även hyra en liten lägenhet
för 2 eller flera personer.

