
 

 

DANS I GRANNGÅRDEN 2016 
Kom och dansa med oss i samband med Nordstadssvängen 

(Separat anmälan för Nordstadssvängen;  www.nordstadssvangen.se) 

 

Västkustdansarna hälsar såväl gamla som nya dansvänner välkomna till en heldag i gammaldansens 

tecken i samband med Nordstadssvängen 2016-02-13  

Vi dansar i Granngårdens populära o fina danslokal (Bjurslättsskolans aula) Wieselgrensgatan 11, 

400 72 Göteborg. Spårvagn linje 5, 6, 10 från Brunnsparken till Wieselgrensplatsen. 

 

Program med c:a tider; 
14:00 Insläpp - då det ges utrymme för att träffa dansfolk o mingla. Lotterier. 

 
14:30-

16:30 

Dans till Lap-toppen – företrädesvis nyare danser. Den som vill får gärna visa en ny eller 

nygammal dans som ni gjort eller gillar att dansa.  

Det blir visning o rappning o så hjälps vi alla åt.  

Meddela er nya dans eller önskemål till Lasse lassesdans@hotmail.com senast 2016-02-01 
 

16:30-

17:30 

Middag – ni kan välja mellan kött eller fisk – salladsbuffé, bröd, dricka, kaffe och kaka.  

Önskas specialkost meddelar ni detta vid anmälan. 
 

17:30-

21:30 

Kvällsdans till välkända husbandet DUO BLÅ med paus för kaffe och fika.(obs. äppelkaka) 

 

Pris för hela paketet är 310:- (inkl. allt ovan – meddela kött eller fisk vid anmälan)  

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG  4  FEB. 2016 (gäller paket).  
Anmälan gäller när pengar är insatt på kontot. 
 

Endast eftermiddagsdans (70:-). Endast kvällsdans (120:-) i mån av plats. då ”paketen” har företräde 

 

Ny adress för anmälan – görs till Elisabeth Janefeldt via e-mail elisabjorn@bredband.net 

eller tel. 0340-655795 el. 070-7383750 el. per brev till Elisabeth Janefeldt Båthusv.17  439 52 Åsa  
 

Inbetalning sker till bg 5662-4125 (SEB) – ange namn vid inbetalning el. förening vid grupp-  

betalning. Bekräfta namn, adress, tel.nr, kött eller fisk via mail eller tel. till Elisabeth 

 

På grund av lokalens begränsning av antal personer – FÖRST TILL KVARN GÄLLER 

 

 

VÄLKOMMEN TILL 

EN TREVLIG 

DANSDAG 

 www.vastkustdansarna.se 
I samarbete med 
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