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Det är något helt särskilt med Bornholm och 
folkdans.Danstraditionerna kan spåras långt 
tillbaks i tiden, och folkdansen har alltid haft en 
helt speciell plats i bornholmarnas hjärtan. 

Ni kan se fram emot att vare med på ”Dansetour 
de Bornholm”, där ni dansar i de små charmiga 
städerna längs kusten, innan ni som avslutning 
uppvisnings-dansar vid Nordeuropas största 
borgruin; Hammershus. Flottare ramar för en 
finaluppvisning finns nog inte!

Velkommen til Dansfestival Bornholm!

Dansfestival Bornholm 26 - 29 maj 2023

Dans och upplevelser

Håll dansskorna väl kritade, du kommer  
att få få bruk för dem på Bornholm! 

På ankomstdagen fredag anordnas dans. 
Det är stor risk för ömma fötter!  

Era spelemän är välkomna att spela till-
sammans med Folk og Fæ, som är våra 
lokala spelemän. 

Danskonserten är alltid en god möjlighet 
att lära känna varandra.

Lördagen blir en dag med massor av dans 
och många upplevelser. Vi startar dagen 
med dansworkshops, där temat i år är 
nordiska danser. Våra duktiga instruktörer 
står redo att ta dig med på en spännande 
”dansresa” till grannländerna. Alla musiker 
är hjärtligt välkomna att spela med till 
dessa dansworkshops.
 
De gemensamma danserna kommer också 
att ha nordiskt tema i år. På lördagen 
finslipas danserna inför den stora gemen-

samma dansuppvisningen på Hammershus.
Utflykten på lördagseftermiddagen går till 
Bornholms Tekniska Samling – föreställ 
dig en plats där 6 000 kaffekoppar samsas 
med ett Draken-stridsflygplan, lägg till 
ett elverk, en biograf, flera exempel på 
gammalt hantverk och hundratals privata 
särpräglade samlingar, och simsalabim- du 
befinner dig på Bornholms Tekniska Sam-
ling! Här kan du hitta ”allt” som man kan 
samla på och lite extra därtill. Avsätt extra 
tid!! Det finns så mycket at se och uppleva 

att tiden aldrig tycks räcka till! Lördag kväll 
är det fest med en välsmakande middag 
och massor av dans. Ni kan glädja er till 
ännu en härlig afton i gott sällskap!

Till ”Dansetour de Bornholm” har vi noga 
utvalt spännande lokaliteter i de mysiga 
småstäderna. Bland annat i Svaneke, som 
har korats till Danmarks vackraste köpstad, 
och i Gudhjem, där ni kan dansa mitt i den 
trevliga hamnen. Ni bestämmer själva, 
hur många uppvisningar ni vill ha. När ni 

passerar vindbron vid Hammershus kan 
ni höra de vackra tonerna från de många 
spelemän, som spelar i vallgraven under er. 
Lite senare är det er tur att sätta borgen 
och besökscentret i gungning.  Vi avslu-
tar Dansefestival Bornholm med en flott 
gemensam uppvisning inför en stor och 
engagerad publik på besökscentret, som 
har planerats och byggts in i det historiska 
området med stor försiktighet, och är i sig 
självt en arkitektonisk pärla med en fantas-
tisk utsikt mot Hammershus.



Under Dansfestival Bornholm bor ni i välinredda feriehus eller stugor på några av Born-
holms bästa semesterorter med kort avstånd till Bornholms många stora sevärdigheter 
och uppvisningsplatser.

Här bor niLätt och enkelt
Dansfestival på Bornholm är lätt och enkel för er att planera. Ni har valfri ankomst-  
och avresedag, och ni kan själva bestämma, om ni önskar 2, 3 eller 4 nätters uppehåll.  
De flesta väljer 3 nätters uppehåll med ankomst fredag den 26 maj - med avresa igen 
mandag den 29 maj (Pingsten). Berätta för oss om era önskemål om uppvisningar, resa  
och uppehåll – så gör vi vårt yttersta för att uppfylla dem.

Feriecenter 
Æblehaven 
Feriecenter Æblehaven är granne med 
Storløkke Feriepark och ligger i en tidigare 
äppel-plantage. Äppelträden finns fortfa-
rande, vilket ger semesterområdet en idyl-
lisk stämning. Semesterhusen är utrustade 
för 4-6 personer.

Hasle Feriepark 
På Bornholms västkust ligger Hasle Ferie-
park. De välutrustade semesterhusen med 
plats för 4-6 personer, ligger endast 400 
meter från en av Bornholms bästa sand-
stränder, varifrån man också kan njuta av 
den vackra solnedgången.

Hasle Hytteby 
Hasle Hytteby ligger i anslutning till Hasle 
Feriepark och består av små bekväma och 
trevliga stugor för 4 personer. Alla stugor 
har köksfaciliteter och fin utomhus-miljö. 
I en central byggnad finns toalett och 
badrum.



DATUM OCH DELTAGARPRIS
Dansfestival Bornholm avhålls från  
26 - 29 maj 2023

Ni bestämmer själv ankomst- och avre-
sedag, och om någon av deltagarna i er 
grupp önskar att komma tidigare eller 
förlänga vistelsen på Bornholm efter festi-
valen, så er det naturligtvis också möjligt.

SÅ HÄR BOR NI
Alla husen i Æblehaven, Storløkke Ferie-
park och Hasle Feriepark har plats för 6 
personer. För komforten, har vi räknat med 
att det endast bor 4 personer i varje hus. 
Väljer ni att bo fler än 4 personer per hus, 
får ni en rabatt. Väljer ni att bo 2 personer 
i varje hus, så är det också möjligt, mot 
en extra avgift. Priserna i Hasle Hytteby 
är baserat på, at ni bor 4 personer i varje 
stuga.

DELTAGARPRIS
Deltagarprisen inkluderer alt fra opphold, 
fergeoverfart og oppvisninger til fellesar-
rangementer:

•  Färja Ystad-Rønne tur och retur för alla 
personer i bil, buss eller som gående 
passagerare

•  Övernattningar i semesterboendet
•  Deltagelse i workshops – dans och musik
•  Ingång til Bornholms Tekniske Samling
•   Dansetour de Bornholm 

- uppvisningar på hela ön. Ni bestämmer 
själva hur många ni önskar

•  Gemensam uppvisning på Hammershus. 
Efterföljande kaffe och kaka

•  Festafton med 2 rätters meny och ett 
glas vin eller en öl. Dans till olika spele-
män och instruktörer

BESPISNING 
Vi kan erbjuda frukost och middag under 
festivalen:
•  Frukost: Lördag, söndag och måndag
•  Middag: 2 middagar.  

(Festmeny inkluderat i deltagarpriset)
Samlat pris pr. pers. SEK 855. Önskar ni 
endast frukost är priset pr. pers. SEK 425.

NOTERA
Ni kan medbringa sängkläder och handdu-
kar – eller hyra det på plats. Prisen är  

SEK 160 för sängkläder och SEK 60 för 
handdukar. Kom ihåg att förbeställa.

RABATTER OCH FRIPLATSER
•  En person är gratis vid minimum 24 be-

talande personer
•  Väljer ni att vare 5 i varje bil i stället för 

4 personer, får ni en rabatt på SEK 60 
pr. pers.

FLYG ELLER BUSS
Ni har också möjlighet att resa med 
Bornholmerbussen eller flyg till Bornholm 
– och vi kan självklart också arrangera bus-
skörsel på Bornholm för er. Kontakta oss 
för att höra mera.

NÄR NI INTE DANSAR  
Bornholms mysiga småstäder inbjuder till 
avslappning och shopping. Vi utformar 
gärna förslag till särskilda rundturer. En av 
våra mest populära turer, är ”Det smältande 
kreditkort”, som är mycket efterfrågat av de 
kvinnliga deltagarna. Till gengäld är männen 
i flertal, när vi besöker Svaneke Bryghus, där vi 
tillsammans med öl-sommelieren får smakpro-
ver och historier om flera spännande öltyper.

Priser och program

Information  
och beställning:

A/S TEAM BORNHOLM 
Att: Jacob Lund 
Ndr. Kystvej 34
DK-3700 Rønne

Tlf.: +45 5695 8566
festival@teambornholm.dk

www.folkdans-bornholm.se

Deltagarpriser pr person
 2 övernattningar med 3 övernattningar med
 bil inkl. 4 pers. eller bil inkl. 4 pers. eller
Feriested buss inkl. alla pers. buss inkl. alla pers. 

Hasle 
Feriepark 

SEK 2.995   SEK 3.650

Æblehaven
Allinge 

SEK 2.995  SEK 3.650 

 
Hasle 
Hytteby 

SEK 2.580   SEK 3.240 


