
Velkommen til Sangdage på Broby Gamle Skole  

 

Sangdagene på Broby Gamle Skole er en tradition, hvor dage og aftner/nætter er fyldt med sange 

og godt samvær og nærvær. Vi deles om det praktiske og deler, hvad vi har på hjerte af sang og 

musik, ballader, viser, salmer, historier…. 

Hvis I har noget bestemt stof at komme med, vise os eller ønske om at arbejde sammen med os om, 

er I velkomne, og I må gerne fortælle os det i forvejen. Der vil også være forberedte indslag om 

bestemte emner, se for eksempel opslaget om eftermiddagen med skillingsviser. 

Alle er velkomne til sangdagene, man kan komme forbi og være med – børn, voksne eller gamle - 

kort tid eller længe. 

 Sangdagene starter mandag den 25. juli kl. 10 og fortsætter til torsdag den 29. juli formiddag. 

Onsdag eftermiddag vil der være gratis adgang til et åbent folkemusikhus om skillingsviser, se 

annoncen nedenfor. 

Praktiske oplysninger 

Medbring sovepose og lagen eller sengetøj/dyner til indkvartering på skolens loft. Der er nogle få 

værelser på skolen. I kan også vælge at ligge i telt i haven. Medbring instrument - hvis I har et - 

jeres sange, stemmer og humør.  

 For at tiden og energien kan bruges på det væsentlige, bliver vi nødt til alle være med til at tage en 

tørn med de praktiske opgaver: madplanlægning, indkøb, fremstilling, oprydning/opvask mv.  

 Hvis I VED, at I gerne vil deltage en eller flere dage må I gerne melde jer til - helst inden 20. juli - 

af hensyn til den praktiske planlægning.   

Men det er også muligt at være spontan og bare dukke op. 

Priserne  
Morgenmad, frokost, middag: 100 kr. p.r døgn. Onsdag dog: 120 kr.  

Frokost eller middag som enkeltmåltid, hhv: 50 og 60 kr.  

Onsdag festmiddag: 80 kr.  

Kaffe m. kage: 20 kr.  

Der kan købes drikkelse, både vand, øl og vin.  

Priser for overnatning pr nat er disse (alle incl morgenmad): 

Overnatning på loft: 75 kr. 

Eget værelse: 100 kr. 

I telt: 50 kr. pr. person. 

For børn under 12 år: priserne er halveret.   

Nærmere oplysninger og/eller tilmelding på mail: lenemalmstrom2@gmail.com 

 eller på tlf. 29409695 

Vi ses forhåbentlig       

Venlig hilsen 

Lene Malmstrøm 

mailto:lenemalmstrom2@gmail.com
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