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Kære ballademagere! 

Vi indbyder hermed små og store, unge og ældre til forårets børne- og ungeballadeweekend. 

Vi mødes lørdag d. 13. april 2013 på Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø, hvor der er 

indkvartering fra kl. 10:00. Kl. 10:30 samles vi alle til kaffe og saft og weekendens 

balladeopstart. Vi slutter balladeweekenden søndag d. 14. april, så det passer med at man kan 

nå et tog ved 16-tiden. 

Deltagerbetaling er for medlemmer (børn er omfattet af voksnes medlemskab) 375 kr. for 

voksne og 225 for børn og unge under 25 år. For ikke-medlemmer koster det 50 kr. mere pr. 

person – altså 425 for voksne og 275 for børn og unge. Indbetales på giro +01 2400499, husk 

at skrive navne på deltagere. 

Medlemskab koster 300 kr. for par/familie, 200 for enkelt voksen og 100 for unge under 25. 

Kontakt Jørgen From på 57 64 83 62 for indmeldelse.  

Medbring frokostpakke til lørdag, praktisk tøj, en pude til at sidde på, en sovepose og lagen 

samt eventuelle instrumenter.  

Der vil – udover vores fællestimer – være 4 grupper: 

 yngstegruppen tager de første balladetrin med Kenneth og Merete 
 mellemgruppen arbejder sammen med Anette L og Jønne Bønne 
 ungegruppen finder udfordringer sammen med Søren og Mia  
 Anja og Hanne fører voksengruppen ind i balladens magiske univers 

 
Køkkenet styres af Ditte, Jørgen F og Annette H. 

Der er begrænset deltagerantal, og vi bruger ”først-til-mølle princippet”. Dog har medlemmer af 

Folkekulturværkstedet fortrinsret.  

Tilmelding sker SENEST den 1. april 2013, til Merete, ved at mail’e til meretemensink@live.dk 

Oplys navn(e), alder, evt. instrument, adresse, mailadresse og telefonnummer, om I er 

medlemmer – samt om I har sovemuligheder uden for skolen. Vi har også brug for at vide, om 

I er vegetarer/veganere. 

 

Kærlig hilsen og på gensyn 

Kenneth (30 75 35 52) – Merete (29 76 01 22) 
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