
DANS OCH TRÄNINGSHELG 27-28 AUGUSTI 2021
Höstens skönaste danshelg är tillbaka!

För 7e året i rad  är det dags för Kindahls Dansskola i  Vällingby´s inspirerande, roliga dans- och träningshelg. Vi
har även detta år fått möjlighet att arrangera campet på fina Hesselby Slott i Hässelby. Riktigt nära för många av

oss men ändå som att åka bort.

Välkommen att anmäla dig till en fartfylld helg med ett fullspäckat schema där vi blandar inspirerande
dansklasser med sköna moves till rolig konditionsträning och avslappning. Du kommer att få massor av härlig
energi, värdefull gemenskap plus god mat och dryck. Det här är helt enkelt en helg där du fyller på ditt förråd
inför höst & vintern och vem behöver inte det :). Vi kör i gång runt vid 15 tiden den 27 augusti och checkar ut

efter lunch den 28 aug. Det kommer bli grymt kul och en helg som du sent kommer glömma. OBS Vi har
begränsat antal platser till detta läger så boka din plats idag!

NÄR : 27-28 augusti
VAR : Hesselby Slott

PRIS : 2 500 kr
ANMÄLAN : Anmälan som är bindande görs till: linda.sandwall@gmail.com

Betalning, 2 500 kr, sker senast 26 juli. Önskar du enkelrum tillkommer 300 kr. Önskar du/ni artistrum tillkommer
600 kr/rum. Betalning görs via swish: 0768-288 777 eller till konto: 6153-139 801 731 i Handelsbanken (Linda

Rivera Sandwall).

Anmälan sker till linda.sandwall@gmail.com. Vi önskar veta om du vill dela rum med någon (annars delar vi in er)
eller om du önskar enkelrum. Vill du/ni bo extra lyxigt så finns det 12 st coola artistrum att välja på (dubbelrum).

Avbokning/sjukdom: Kan du mot förmodan inte delta på träningshelgen så betalar vi tillbaka halva kostnaden.
Självklart kan fritt överlåta din plats till annan person om du inte kan gå.

I PRISET INGÅR: Boende i dubbelrum, 1 glas mousserat/alkoholfritt, 2 rätters middag, frukost, lunch samt fika.
Samling fredag från ca kl 15.00. Middag fredag serveras ca kl  20.00. Helgens schema och mer information

presenteras längre fram. Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

Välkommen med din anmälan till en helg fylld med massa härlig energi & gemenskap!
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