Balladeweekend efterår 2018 - for børn, unge og deres voksne
Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole indbyder små og store til
balladeweekend 3.- 4. november 2018.
Balladeweekenden danner ramme for et unikt og inkluderende samvær mellem
børn og voksne, gamle og unge på tværs af generationer med folkekulturen:
sanglege, fortællinger, kædedans og folkeviserne - balladerne, som
samlingspunkt.
Meget af weekenden foregår i det store fællesskab. Vi laver sanglege, danser
kædedans, spiser (børnevenlig) middag og holder fest.
Skolen er en hyggelig ramme om børneballaderne. Hvis vejret er til det, bruger
vi haven eller skoven som ekstra rum, så husk også praktisk udetøj.
Alle kan deltage – weekenden er planlagt, så der både er plads til ”erfarne
ballademagere” og dem, der deltager for første gang.
Spiller du et instrument, så tag det gerne med – måske bliver der brug for det.
Der er praktiske opgaver til alle (over 12 år) omkring madlavning, oprydning osv.
I skriver jer på en opgaveliste, når I kommer lørdag.

Der vil – ud over vores fællestid – være fire grupper med følgende igangsættere:
Yngstegruppen: Sif Wiimh og Brigitte Maack
Mellemgruppen: Frederik Mensink og Kenneth Staben
Ungegruppen: Malene Friis-Madsen og Randi Kjær
Voksengruppen: Jeppe Groot
I køkkenet vil I bl.a. finde Britta Tejlmann og Merete Mensink
Tovholdere
Merete Mensink, kontakt & praktisk koordinator: meretemensink@live.dk og
Anja Hvidberg, spørgsmål vedrørende tilmelding: anja@hvidberg.dk

Weekenden afholdes med støtte fra Statens Kunstfond

Praktisk information
Tid
Lørdag d. 3. november - indkvartering fra kl. 10.
Kl. 10.30 samles vi alle til kaffe/te, saft og weekendens balladeopstart.
Søndag d. 4. november - vi slutter, så man kan nå et tog ved 16-tiden.
Sted
Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø, tlf. 5764 8362
Tilmelding
https://buba18.registrering.nu
Sidste tilmeldingsfrist er søndag den 21. oktober 2018!
Alder 4 år og op ellers ingen begrænsning :-)
Pris
Medlemmer af Folkekulturværkstedet
475 kr. for voksne og 275 kr. for børn og unge op til 25 år.
(Børn og unge op til 25 er omfattet af forældres medlemskab).
Ikke-medlemmer
525 kr. for voksne og 325 kr. for børn og unge.
OBS! Ved betaling efter 21. oktober koster det 50 kr. ekstra pr. tilmeldt.
Betaling
Overfør beløbet for deltagelse til Broby Gamle Skole via netbank
Reg.nr: 1551 Konto: 2400499
Skriv dit navn + BUBA2018 i meddelelse til beløbsmodtager
- skriv alle navne, hvis indbetalingen dækker flere personer.
Du er først endelig tilmeldt, når du har betalt - vi bruger ”først-til-mølle princippet”.
Medlemmer af Folkekulturværkstedet har fortrinsret.
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

Vigtigt medbring madpakke til frokost lørdag!
• Drikkevarer kan købes på stedet, betales kontant eller med MobilePay
• De tilmeldte sover fordelt på 3 forskellige sovesale
• Der er madrasser til alle. Obs! de fleste på gulvet
• Husk lagen for at beskytte madrassen, sovepose/dyne og pude
• Praktisk og varmt tøj, gerne flere tynde lag uld
• Dansesko/indendørs sko

Kærlig hilsen på vegne af igangsætterne
Anja Hvidberg og Merete Mensink

