Balladeseminar
27.-29. januar 2023
Balladeseminar 2023 bliver det sidste
balladeseminar på Broby Gl. Skole

Illustration Jens Bredholt, 2019

Fortid - Nutid - Fremtid
Hvor går balladerne hen?
Vi vil gerne lave det som en festlig, inspirerende begivenhed, som både ser tilbage på de sidste
50 år med ballader i Danmark og peger fremad.
Lad os festligholde de mange spændende år og sende balladerne videre ud i verden sammen.
Weekenden bliver et fælles input fra Tippe Molsted, Stefan Groot, Ole Spillemand og Elisabeth
Groot samt Kvinderåberne.
Og vi håber at alle jer, som igennem årerne er faldet i balladegryden bl.a. gennem de åbne
balladeweekender i Hogager og Broby og andre steder, har lyst til at være med til at lave en
smuk og inspirerende weekend. Det er som noget helt særligt i år muligt at deltage i festen
lørdag aften, selv om man ikke deltager i selve seminaret - tilmelding & pris næste side.

Praktisk info
Tid
Start:

fredag kl. 18, man kan ankomme fra kl. 16.

Slut: søndag kl. 14, derefter oprydning.
Sted
Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø, www.bgsbroby.dk
Pris
Unge under 25
Voksne 25+

Medlemmer
900
1100

Ikke-medlemmer
1000
1200

Tilmelding
Deltagerantal max 55 personer. Først-til-mølle-princippet, herefter oprettes en venteliste.
Du er først tilmeldt, når du har betalt.
Tilmelding og betaling senest mandag d. 9. januar:
https://ibsgaarden.dk/ballade
Du betaler via netbank til Broby Gl. skole; reg. 1551 konto 2400499
Skriv ”Ballade23” og navne på alle personer omfattet af tilmeldingen.
Du kan blive medlem af Folkekulturværkstedet, og dermed støtte det folkekulturelle arbejde.
Se mere http://www.bgsbroby.dk/foreningen.htm
Der kan købes vin, øl og vand på stedet.
Vi hjælpes ad med praktiske opgaver, køkkentjanser og rengøring.
Medbring lagen, dyne & pude/sovepose. Husk indesko samt praktisk og varmt tøj (gerne flere
tynde lag), festligt tøj til festen og ikke mindst instrumenter.
___________________________________________________________________
Tilmelding og pris ballade-bal lørdag - for dem som ikke deltager i selve seminaret
Ankomst lørdag fra kl. 17.
Pris for spisning og efterfølgende ballade-bal: 250 kr. pr. deltager.
Tilmelding og betaling senest 9. januar https://ibsgaarden.dk/ballade
Skriv ”Ballade23” og navne på alle personer omfattet af tilmeldingen, når du betaler.
___________________________________________________________________

Har du spørgsmål, så kontakt Merete (praktisk koordinator) på tlf. 29760122

Seminaret modtager støtte fra Statens Kunstfond

