
 

Program 
 

Lørdag den 24. juni 

 

11:00     Indkvartering 

11:30     Begynderworkshop 

13:00    Sandwich og havehygge 

14:00     Kryds på tværs   

 Workshop m/ Ulla og John Holm Olsen 

               Niveau: let øvede/øvede 

 Tema: Krydset i et utal af variationer 

15:30     Kaffe og kage 

16:00     Practica, poolhygge eller udflugter  

 (vi kommer gerne med gode idéer) 

18:30     Et glas i haven 

19:00     Middag i Pejsestuen eller i haven 

21:00     Milonga 

00:30     Godnat 

 

Søndag den 25. juni 

 

10:00     Brunch (aflevering af nøgler) 

11:30     TaoTango  

 Workshop for alle m/ Ulla og John Holm Olsen 

               Tema: Harmoni og flow - kontakt og musikalitet 

12:30     Practica 

 Oprydning og eventuel restespisning 
 

 

Der er mulighed for at købe vin til middagen lørdag aften til fornuftige  

priser. Medbring venligst kontanter eller betal via MobilePay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Den 24. – 25. juni 2017 
 

Den Gamle Gaard i Stubberup      Stubberupvej 17      4880 Nysted 
 

 

Pris og tilmelding 
   

Samlet pris for workshops, practicas,  

milonga og fuld forplejning 595,- 

 

Deltagelse lørdag alene 495,- 
 

Milonga - incl. et glas boblevin   75,- 
 

 

Tilmeld dig ved at sende en e-mail til Ulla Holm Olsen 

på: uo@dialogogdans.dk eller ring på 3887 3987 / 

4061 8168. Efter tilmelding modtager du en bekræf-

telse og et kontonummer.   
 

Når du har betalt, har du sikret dig en plads. 

Tilmelding er bindende, og ved afmelding efter den 

20. juni kan du ikke forvente at få tilbagebetalt det 

indbetalte beløb. 

 

Overnatning 
 

Den Gamle Gaard råder over en række dejlige 

lejligheder, som i forbindelse med Midsommertango 

kan bookes til en særpris på 600 kr. for to personer. Bor 

du alene i lejligheden, er prisen 400 kr. I lejlighederne 

er der i stuen en dobbeltsovesofa, så fire personer kan 

deles om en lejlighed. Ekstrapris pr. person udover to 

personer er 55 kr. til linned og håndklæder. 
 

Det er også muligt at benytte sig af Den Gamle 

Gaards særlige weekendtilbud, hvis I vil kombinere 

Midsommertango med en miniferie. Læs mere 

på: www.dengamlegaard-stubberup.dk.  I vil få en 

ekstra rabat på 50 kr. pr. person, da brunchen søndag 

er inkluderet i prisen for Midsommertango. 

 

 

http://www.dengamlegaard-stubberup.dk/

