
Musikyra Ravnogor 2019 
21 - 28 juli 2019 (alt. 21 juli – 1 augusti 2019)

Dansa och bli yr i den eldiga ringdansen, sjung den kraftfulla ornamenterade sången, lyssna på 
säckpipornas gälla klang, festa, fröjdas och fira livet på 1400 meters höjd i Rodopiberget i Södra 
Bulgarien! 
Välkommen på en unik resa till Bulgariens traditionella musik- och danskultur i dess autentiska 
miljö - bergsbyn Ravnogor! Orten är omringad av mäktiga bergsmassiv och fantastisk natur. Ett 
härligt lugn råder i byn där man får leta efter moderna urbana influenser med blåslampa.

Flera hundra år gamla traditionella sånger, låtar och danser utövas fortfarande av byborna och 
görs aktuella vid varje högtid. Den mäktiga ringdansen till levande musik pågår ibland i sex timmar. 
Alla är med och får vara med! Vi umgås med byborna och möter den lokala traditionella 
musikkulturen på nära hål och varje kväll är en fest. Vi deltar i och bidrar med dans, musik och 
närvaro till en av byns viktigaste högtider och fester ”Nabora” som pågår i tre dagar. På söndag 
åker vi till en stor folkmusikfestival där vi kan njuta av och dansa till många uppträdanden av 
folkmusikgrupper från hela landet.

.

Dans- och musikkursen
Varje dag i denna vecka (22-28 juli 2019) kommer du/ni att kunna dansa bulgariska och 
Balkandanser samt prova på bulgarisk folksång med mig Mihail Dinchev och Nina Grantcharova 
och andra pedagoger från trakten.

Boende
I det hemtrevliga familjehotellet Boryka som är beläget mitt i byn och har en vacker trädgård, 
restaurang, bastu, gym, cykeluthyrning m.m. Se www.boryka.com

Totalpris per person 6000 kr.  I det ingår:
- dans- och sångkursen
- boende i dubbelrum i Sofia och i Ravnogor
- tre måltider bulgarisk husmanskost om dagen med hänsyn till vegetarianer och allergiker
- resor från och till Sofia flygplats
- rundtur i huvudstaden Sofia
- utflykt till en stor folkmusikfestival med hundratals deltagare från hela landet
Enkelrumstillägg: 1000 kr för hela veckan.

http://www.boryka.com/


Partner, släkting, vänner och bekanta är också välkomna och behöver ej delta i dans- och 
musikkurserna. Priset för en icke-deltagande är 5200 kr. 
Resealternativ 2: OBS! från 21 juli – 1 augusti 2019.
Vi vill erbjuda er möjligheten till en välförtjänt mini-semester på 3 dagar med spa och kultur efter 
den intensiva dansveckan.
Följ med oss till vackra Velingrad – en liten stad i Rodopiberget. Vi är där på måndag och tisdag 
(29-30 juli) och njuter av bad, härliga spabehandlingar och enastående natur, men håller 
möjligheterna för spontan dans och spännande träffar med lokala musiker och dansare öppna. 
Vi avslutar årets Musikyra den 31 juli med en hel dag (och natt) i Plovdiv – Bulgariens näst största 
stad vars rika historia spänner över 6000 år. I år är Plovdiv europeisk kulturhuvudstad.

Pristillägg för spa-semestern och dagen i Plovdiv: 2000 kr/pers 
I priset ingår: boende i dubbelrum (i 4-stjärnigt spahotell), frukost och middag, tillgång till inom- och 
utomhuspool och SPA anläggning samt resan till Velingrad, boende i dubbelrum i Plovdiv (frukost 
och tillgång till utomhuspool) samt resan till Plovdiv. Enkelrumstillägg på 600 kr  tillkommer för de 3 
extra dagarna.

Totalpriset  blir då 8000 kr/pers och 7200 kr/pers för vänner som inte deltar i kurserna.
Enkelrumstillägg på 1600 kr tillkommer (för hela resan).   

                 

Flygresa:
Lågprisbolaget Ryanair kommer att flyga till Bulgarien i sommar för väldigt låga priser - ca 1200 kr 
tur och retur inkl 15 kg bagage. Det går att boka biljetter redan nu. Flyget är direkt (till/från Sofia) 
och tar ca 2h 50 min och man flyger från Skavsta Flygplats (Nyköping). Då Ryanair flyger till Sofia 
bara på söndagar och torsdagar (kvällstid) måste vi anpassa våra resedatum så att vi åker dit 21 
juli och hem 28 juli, alt. 1 augusti. OBS! Flygresan bokar och betalar man själv. 

OBS! Anmälningar görs senast den 30 April 2019 till: 
     info@ethnospace.com eller 
 tel. 0709 622 473 (Nina)
            Besök även ethnospace.com/workshops

  

http://ethnospace.com/workshops

