
 

Invitasjon til 20-års 

Jubileumsball 
på Klækken Hotell på Ringerike 

lørdag 12. oktober 2019, kl 17.30 – 24.00. 
 

 
Det blir levende musikk.  
Live Callin er ballmester. 
 
Vi har lagt opp til en ballhelg tilsvarende den vi hadde for 5 år siden, 
med invitasjon til å komme allerede fredag ettermiddag eller tidlig 
lørdag. 

Både fredag kveld og lørdag før og etter lunsj 
blir det holdt kurs i noen av de dansene som 
skal brukes på ballet.  

De romslige salene på Klækken hotell gir en 
flott ramme for ballet – med godt dansegulv og 
hyggelig miljø.  

Som vanlig starter ballet med velkomstdrikke 
og en 3-retters middag. Klækken hotell er kjent 
for et svært godt kjøkken! 

Informasjon om program, priser, påmelding, 
balldanser etc. står på de neste sidene.  

  



Program (kurs er gratis) 
Fredag 11. oktober 
kl. 17.00 – 18.00 Kurs i balldanser (CD-musikk) 
kl. 18.30 – 20.00 Middag 
kl. 20.30 – 23.00 Kurs i balldanser (CD-musikk) 
Lørdag 12. oktober 
kl. 10.00 - 12.15 Kurs i balldanser  
kl. 12.30 - 14.00 Lunsj 
kl. 14.00 - 15.45 Kurs i balldanser  
kl. 17.30  Aperitiff 
kl. 18.00 - 20.00 Ballmiddag 
kl. 20.15 - 21.30 Dans 
kl. 21.30 - 22.15 Kaffe og kaker  
kl. 22.15 - 24.00 Dans 
ca. kl. 24.00  Avslutning ball 
Søndag 13. oktober 
Avreise etter frokost. Utsjekking kl. 11.00 
 

Priser 
I samarbeid med hotellet kan vi tilby et fleksibelt opplegg og ulike alternative pakkepriser: 

Alternativer og priser pr. person  Dbl.rom Enk.rom Annet 

A Ankomst fredag før middag – avreise søndag etter frokost 3.070 3.470  
B Ankomst lørdag før lunsj – avreise søndag etter frokost 1.920 2.120  
C Ball uten overnatting, men inkludert lunsj lørdag   1.245 
D Ball uten overnatting   800 

 
Informasjon og påmelding 
Informasjon: Erik Haugros  e-post   erik.haugros@gmail.com tlf. 91 52 31 92 

Grete Syljeset  e-post   grete.syljeset@gmail.com tlf. 93 69 76 69 
Inger Varhaugvik e-post   inger@varhaugvik.no tlf. 47 40 38 18 

 Live Callin  e-post   lcalli@online.no  tlf. 91 33 94 86 
 
Påmelding: Anne Lise Larsen e-post   annelise.lola@gmail.com tlf. 45 24 13 26 

Vi regner med stor interesse, så meld deg på straks du har bestemt deg for å 
delta!  Husk å oppgi alternativ (ABCD) og navn. Gjerne også hvilket lag du 
tilhører. Symra formidler all nødvendig informasjon til hotellet, så du trenger 
ikke ta kontakt selv.  
Siste frist for påmelding er 15. juni 2019. 
 

Betaling: Betalingsfrist er 8. august 2019. 

Beløpet for ditt alternativ betaler du til Symras konto 0536 42 59354.  
Husk å oppgi navn. 

 
Klækken Hotel ligger ca. 5 mil nord for Oslo, nær Hønefoss. Med privatbil kan du enten kjøre 
fra vest via Sollihøgda eller fra øst via Nittedal. Det er mer informasjon på www.klaekken.no. 
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Dansene på ballet blir hentet fra denne danselisten: 
 

Pardanser 
Fir-Tur 

Colombine 
Vals Mignon 
Schubertvals 
Louisenpolka 

Schottischer Tanz 
Hasliberg Waltzer 

Det nye århundredes vals 
 

Rekkedanser 
Fransese (norsk) 
Menuetpolonaise 

Duke of Kent’s Waltz 
Fandango fra Østlandet 

Engelskdans nr 17 - 1802 
Engelskdans-Sekstur (m/tre par) 

Feier etter Walcke, 
tilegnet Gustava Holst og Claudine Pavels 

 
Kvadriljer 

Gavotte 
Spielmann 

Le Prince Impériale 
Les Lanciers (dansk) 

Engelsk Contra-Dands 
Belle Louise eller Marie 

Christiania Royal Quadrille 
Kronprinsesse Ingrid’s kvadrilje 
Prinsesse Alexandrines kvadrilje 

Menuettvals i kvadrilje (Vebjørn Bakken) 
 


