
 

 

Det blir en Åmålsvecka till !  
Första flyer (2023 - 01 - 14) med lite  nyheter – kolla!  

Multi-Workshop C1-C2-C3a+C3b *  
2023-06-25 – 07-01 i Åmål 

                                                                                                                                

                        

                                                                                                                                                           

 

  

                     med 

 

                        Thomas Bernhed och Jesper Wilhelmsson 
                 och LAsse Jägdahl som trogen gästcaller 

 

(Allt är inte helt spikat men vi funderar lite även på callers from the floor…) 
 

    Dansa så mycket du vill mellan söndag 2022-06-25 kl. 13 och lördag 07-01 kl. 19 

    Vi erbjuder 67,5 tim.  workshop/dans.  Detaljschema bifogas …   
 

Vi dansar på Kamratgården i Åmål och bor i husbil / husvagn intill 

eller i rum / stugor i närområdet, så boende och dans blir samlat 
 

Förkunskaper:  Full nivå av C1, C2, C3a eller C3b (rost slipar vi av) 
 
 

* Workshop är en verkstad för reparation, experiment, trimning 

och lite dans.  C3a-nivån får inslag av C3b. Singelrotation tillämpas 
 

Tidigare deltagare har förtur fram till 23-05-01, men vi vill också välkomna 

nya deltagare och reserverar 10 platser för nya C1- och C2-dansare. Sen får 

vi se vad omständigheterna tillåter…  

Max antal deltagare: C:a 90.   Först till kvarn-principen gäller. 
 

Välkomna hälsar Rocky Mountain Squaredancers 
                     Samt Björn Arén, Annika Lagerström och övriga medarbetare  



Ankomst söndag 25/6 från klockan 11.  Dansen pågår mellan 13 och 20 och 

sedan serveras ett enkelt välkomstparty efter klockan 20.                                

Vill du komma tidigare?  Hör av dig! 

Schema  Måndag – Lördag: dans 9 – 21 med inlagda raster. Fria tider ges för 

rekreation och turistande.  Avslutsparty fredag 20, men dans även lördag. 

Priser för dansare: 1 950 SEK inkl. välkomstparty, för-, eftermiddags- och  

kvällsfika, avslutningsparty och en aktivitet som t.v. blir en överraskning  

Endast kontant betalning när du kommer. 
 

Danslokalens adress: Södra Kyrkogårdsgatan 6.  
 

Boende:       Husvagns-/husbilsplats     hela veckan med el:   1 100:- 

(gäller 16 platser i anslutning till danslokalen)                utan el:      800:- 
  

Duschar och toaletter finns i Kamratgården, men inte latrintömning. Kamratgår-

dens duschar och toaletter får användas av samtliga deltagare som så önskar. 
 

Stugor och rum kan hyras i närområdet. För tips: Hör av dig! 

Platsreservering: Vi har förhandlat med rums- och stuguthyrare för att få bra 

priser och föreslår: Villa Örnäs Bed & Breakfast, där rummen bokas direkt.  

Åmåls Camping, Örnäs, har stugor, som vi har fått rabatt på.  Avståndet är 350 m.  

Vi har reserverat alla stugor med dusch o toa. De stugorna bokas bara genom oss. 

Övrig camping bokas direkt med Örnäs Camping.  (säg squaredans) 
 

Stadshotellet och Dalhall bjuder specialpriser.   

Kontakta hotellen!  (säg squaredans) 

Reservation av rum och stugor håller vi till 2023-05-01. Därefter kan vi inte gar-

antera boende om ej annat dessförinnan överenskommes. 

Veckan görs i samarbete med Rocky Mountain Squaredancers 

Vi behöver fler frivilliga krafter (främst från C1 – C2 –folket), se bilagan 

 

Kontakt för anmälan, samråd och bokning (även husbil / husvagn) till  

aren@telia.com, 070-65 595 65, 070-219 00 46 (inga frågor eller anmälan 

före 2023-02-10 !)       OBS: Meddela samtidigt var och hur du vill bo 

 

Varmt välkomna till en härlig dansvecka i Dalsland ! 
 

Björn Arén, Annika Lagerström och övriga medverkande 

mailto:aren@telia.com

