Invitation til børne-unge-ballade efterår 2016
Så er det NU, vi inviterer til børne-unge-ballade-weekend 5. - 6. november
på Broby gamle Skole (tlf. 57 64 83 62)
Vi mødes lørdag den 5. november på skolen, Suserupvej 55, ca. 5 km uden for Sorø.
Der er indkvartering fra kl. 10 og fælles velkomst kl. 10.45.
Toget fra København er i Sorø ca. 10.15, og toget fra Jylland er der ca. kl. 10.00.
Kig evt. efter andre ballademagere og tag en fælles taxa til skolen.
Der vil – ud over vores fællestid – være tre grupper:
• Yngstegruppen boltrer sig sammen med Brigitte Maack, Mathilde Mensink og
Inge Daniels Beck
• Mellemgruppen folder sig ud sammen med Malene Friis-Madsen og Randi Kjær
• Unge- & voksengruppen kikker ind i balladens verden sammen med Frederik Mensink
I køkkenet vil I bl.a. finde Per Knudsen, Birgitte Bjerre og Lene Malmstrøm.
Medbring madpakke til frokost lørdag, praktisk og varmt tøj – gerne flere lag tynd
uld, inde sko, sovepose, lagen og evt. en pude at sidde på. Vi har madrasser.
Pris for hele weekenden:
Medlemmer af Folkekulturværkstedet 400 kr. for voksne og 250 for børn og unge op til 25 år. (Børn og unge
er omfattet af forældres medlemskab). Ikke-medlemmer 450 kr. for voksne og 300 for børn og unge.
Medlemskab koster 345 kr. for par/familie, 230 kr. for enkelt voksen og 115 kr. for unge op til 25.
Kontakt Jørgen From jfa@bgsbroby.dk for indmeldelse.
Hvis du/I gerne vil med, så vær rar at gøre to ting INDEN 30. oktober:
1) Tilmeld dig via dette link http://buba16.registrering.nu på nettet. Klik på fanebladet ”Tilmelding”
2) Overfør beløbet for deltagelse til Broby Gamle Skole via netbank
Registreringsnummer: 1551
Konto: 2400499

Husk at skrive dit navn + BUBA2016 i meddelelse til beløbsmodtager.
Brug samme navn som i tilmeldingen - skriv alle navne, hvis indbetalingen dækker flere personer.
På forhånd tak – det letter administrationen meget! 
Der er begrænset deltagerantal, og vi bruger ”først-til-mølle princippet”.
Medlemmer af Folkekulturværkstedet har fortrinsret.
• Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at så mange som muligt kan være med.
• Vi er fælles om madlavning/rengøring.
• Vi glæder os til at være sammen med jer.
Koordinatorer
Lene: lenem2511@gmail.com (mobil 29 40 96 95)
Anja: anja@hvidberg.dk (mobil 53 63 54 22)
Kærlig hilsen Brigitte, Frederik, Inge, Malene, Mathilde, Randi, Anja og Lene

