inviterer til

KURS og SOSIALT SAMVÆR
på

Gavelstad Gjestegård
ved Svarstad i Lågendalen.
Fredag 18. - søndag 20. sept. 2020.
For 17. gang inviterer vi med oss stildansvenner til en helg der vi skal
repetere kjente danser som vi vil holde ved like, og lære litt nytt. Vi skal
heller ikke glemme praten og det sosiale.
Kjell Lars Andreassen og Vidar Fanavoll vil hjelpe oss med dansene.
Vertskapet ønsker oss velkommen tilbake til Gavelstad Gjestegård, et
tradisjonsrikt sted med 35 rom, 6 min. gange fra Numedalslågen.
På fredag blir middagen servert kl.19.00. Etterpå samles vi i ”Carnegie
Hall” til dans. Lørdag er det frokost, kurs, lunsj, fri aktivitet, kaffe, kurs,
middag og dans i hallen. Søndag er det frokost, kurs, evaluering, lunsj, fri
aktivitet / hjemreise. Vi holder på til ca. kl 14.00.
For dette må vi betale kr. 2300.- pr. pers. i dobbeltrom og
kr. 2600.- i enkeltrom.
Har dere lyst til å være med?
Påmelding sendes til:
Ragnhild Gromstad, Glittumveien 82, 3967 Stathelle.
E-mail: rgromstad@hotmail.com, tlf. 41271206.
Bankgiro 0530 21 48831
Husk å skrive tydelig navn, deltagerlag, hva slags rom og hvem som
skal dele rom, både på påmelding og betaling
Frister:
• bindende påmelding innen 8. juli 2020
• betaling innen 13. august 2020
På grunn av danseplassen må vi sette et tak på 64 dansere.
Leder: Finn Buer
Hegglia 28, 3930 Porsgrunn
Tlf. 41506184
E-post.: finnbuer@online.no

Org. Nr.: 919 505 648 Bankgiro: 0530 21 48831

Kass.: Ragnhild Gromstad
Glittum veien 82, 3967 Stathelle
Tlf. 41271206
E-post.: rgromstad@hotmail.com

Våre instruktører har laget en plukkliste av danser som de vil
prøve å lære bort og repetere med oss:
Orion, Anglo Dane, Spanskur Vals, Signora Auretti’s Dans, Pas
des Patineurs, Fir-tur, Beethoven-menuett, Newcastle, Prinsesse
Alexandrines Kvadrille, Carolinas Cadrilj, La Comtesse de
Cederhjelm, Grefwinnan Brahe, Engelis - Firetur etter Walcke
1816, La Capricieux 1753, Feier tilegnet Gustava Holst og
Claudine Pavels, Feier nr 28 etter Walcke, Les Allemande,
Stormurinn.
Lørdagen, midt på dagen, blir det en to timers pause, hvor en står fritt
til å gjøre hva en vil. F.eks. gå en tur i området, slappe av, fortsette å
danse, etc. Her er vi åpne for andre danser, etter ønske eller tilbud fra
deltakerne. (Ta evt. med CD-innspilling og instruksjonsark, hvis det er
noe nytt og spennende!)
Lørdagskveld: Er det noen som har noe å bidra med, til felles hygge ved
bordsettingen, er det hyggelig.
Hvor ligger Gavelstad Gjestegård? Gavelstad Gjestegård ligger på
østsiden av Numedalslågen, litt sør for Svarstad sentrum, i Lågendalen.
Dere kjører på riksveg 40 nord- eller sørfra til Svarstad, følg skilting mot
Gavelstad. Gjennom Svarstad sentrum og over broen, så til høyre, ca 3
km fra Rv 40. Adressa er Østsideveien 545, 3275 Svarstad.
Grenland Stildansgruppe er på Gavelstad Gjestegård fra fredag kl. 18.00.
Gjestegården har vanlige innsjekkingstider. http://gavelstad.no/
Trenger du å nå oss på telefon kan du ringe Finn Buer. +47 41 50 61 84
eller Vidar Fanavoll +47 35 55 57 89 / +47 93 49 89 05.
Vi ønsker dere velkommen til en trivelig helg på Gavelstad
Gjestegård, 18. - 20. september 2020, sammen med dansevenner fra
mange forskjellige kanter!
Med vennlig hilsen
Grenland Stildansgruppe
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