
  

  

Balladeweekend forår 2022 – for børn, unge og deres voksne  

Velkommen til forårsballadeweekend i Republikken – et hyggeligt døgn med sang, dans, musik, leg 

og fortællinger for små og store.   

Sted: Republikken, Suserupvej 63, 4180 Sorø, fra lørdag 

den 21. maj til søndag den 22. maj.  

Tid: Lørdag ankomst og teltslagning fra kl. 10.   

Vi mødes kl. 11 til sanglege og ballader. Efter frokosten 

(medbragte madpakker) bruger vi eftermiddagen med 

børnedans og arbejde med en fælles ballade. Om aftenen 

tænder vi bål og hygger i Fortællehuset, inden alle går til 

ro i medbragte telte. 

Søndag starter vi med morgenmad ved 8-tiden. Vi synger 

og danser ballader om formiddagen, og måske bliver der 

tid til en tur i skoven, inden vi spiser frokost sammen.   

Kl. 13 har vi majstangsfest og så er der fælles oprydning inden afgang senest kl. 15:30.  

Pris for medlemmer: 350 kr. for voksne og 175 kr. for børn og unge under 25 (børn og unge op til 

25 er omfattet af forældres medlemskab). Børn under 2 år 75 kr. Ikke-medlemmer betaler 50 kr. 

ekstra pr. person.  

Tilmelding https://buba22.registrering.nu  

Sidste tilmeldingsfrist er søndag den 8. maj 2022!  

Betaling: Overfør beløbet for deltagelse til Broby Gamle Skole via netbank Reg.nr: 1551 Konto: 

2400499 Skriv dit navn + BUBA2022 i meddelelse til beløbsmodtager. Skriv alle navne, hvis 

indbetalingen dækker flere personer. Du er først endelig tilmeldt, når du har betalt – der er plads 

til max 35 personer og vi bruger ”først-til-mølle princippet”. Medlemmer af Folkekulturværkstedet 

har fortrinsret.   

Ved betaling efter 8. maj koster det 50 kr. ekstra pr. tilmeldt.   

Medlemskab koster 345 kr. for par/familie, 230 kr. for enkelt voksen og 115 kr. for enkelt ung 

under 25 år.   

Læs om indmeldelse og kontingent her: http://www.bgsbroby.dk/foreningen.htm   

Praktisk: Medbring madpakke til frokost lørdag! Drikkevarer kan købes på stedet, betales kontant 

eller med MobilePay.  

Kontakt & praktisk koordinator: Merete Mensink, mail: meretemensink@live.dk    

 

Kærlig hilsen, arrangørgruppen - Kenneth, Frederik, Sif, Dorte, Merete og Anja 
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