Internationella folkdansklubben

Kapriol
i Växjö fyller

50 år

27-28/10 2018
På hösten 1968 bildade ett gäng entusiaster en internationell folkdansklubb i Växjö.
Några månader senare fick klubben namnet Kapriol efter ett danssteg och på den vägen
är det! Våra 50 första år vill vi gärna fira tillsammans med dansvänner från olika håll.

Helgens dansinstruktör är Lillian
Apetri från Köpenhamn. Lillian är en
välkänd pedagog i den ”internationella folkdansmiljön”
efter många års dansande och undervisande. På vår
jubileumskurs kommer hon att bjuda på en Tour de
Balkan med lite av varje och av blandad svårighetsgrad.

Festorkester är Kopanitsa från Göteborg.

De är också välkända i
Balkandanskretsar efter många års troget spelande till fest och dans. De förgyller vår
festkväll med levande musik till dansen!

Helgens program:

Lördag 27/10: Danskurs kl 10-13 och kl 14-16, lunch och fika ingår. Från kl 19 fest med
mat, levande musik och massor av dans! Vi startar kl 10.00, så kom gärna i god tid.
Söndag 28/10: Danskurs kl 10-13. Därefter en avslutande smörgåslunch med fika.

Plats: Öjaby församlingshem Helgövägen 4, vackert beläget vid Helgasjöns strand ca 7

km nordväst om centrala Växjö. Stadsbussarnas linje 4 går Stortorget-Öjaby (hållplats
Kantorsvägen är närmast församlingshemmet). Se www.lanstrafikenkron.se

Boende:

Det närmaste hotellet är Öjaby Herrgård 0470-70 16 20, som ligger 900
meter från Öjaby församlingshem. Scandic Växjö 0470-73 60 11 ligger 3,5 km bort och
nära hotellet finns hållplats för busslinje 4. Prisvärt inne i centrala Växjö är exempelvis
Hotell Värend 0470-77 67 00, ca 700 meter från stadsbussarnas hållplatser på
Stortorget. Om du är bilburen så funkar det med Växjö Vandrarhem Evedal 0470-630 70
eller Toftastrand Hotell 0470-65290, ungefär en mil från Öjaby.

Priset

är 780:- för lördag-söndag med danskurs, kaffe/te/kaka under kurspassen,
lunch lördag och en avslutande smörgåslunch med fika på söndag. På festen ingår buffé,
vatten/lättöl (du får gärna ta med annan dryck, men inte starksprit p g a lokalens regler),
kaffe/te/kaka samt massor av levande musik. Enbart fest med mat, dryck och levande
musik kostar 280:-.

Anmälan

görs till kapriol.balkandans@gmail.com senast måndag 15 oktober, men
gärna tidigare! Meddela om du har någon matallergi vi behöver ta hänsyn till. Din anmälan
är giltig när du betalat in 780:- eller 280:- på vårt bankgiro 189-2231 Internationella
folkdansklubben Kapriol, kom ihåg att skriva ditt namn! Telefonfrågor besvaras efter
bästa förmåga av Katta tel 076-112 94 28.

Varmt välkomna till Växjö!
Internationella folkdansklubben Kapriol 1968-2018
www.kapriol.dinstudio.se

