Velkommen til

Linedance
Festival
2012

Pers Hotell 13. Linedance Festival
26.-28. oktober 2012
Instruktørene
Roy Verdonk, Raymond Sarlemijn, Jose Miquel Belloque Vane,
Daniel Trepat, Darren Bailey, Lana Williams & Roy Hadisubroto
Dj’s
Alex Boone, Henrik Grønvold & Steffan Schutzer
Velkommen til Linedance på Pers Hotell!
Vi er glade for å ha deg som deltaker på den 13. Linedance Festivalen!
Nivå workshops
To nivåer: Lower og Higher. Det er ingen forhåndspåmelding til nivåene.
OBS: Dansene som skal læres bort, blir vist av instruktørene i Bjørnehallen fredag kveld. Følg godt med!
Sett kryss!
Det blir lagt frem lister i Bjørnehallen fredag kveld som viser danser, instruktører, tid og sted.
Du har da mulighet til å sette kryss ved dansene du kunne tenke deg å lære, for lettere å kunne planlegge dagen din.
Det er fullt mulig å bytte sal mellom kursene, dersom du skulle ønske det.
Trenger du hjelp til å finne Gol Samfunnshus? Møt opp i resepsjonen senest 45 minutter før kursstart.
Det er 10 minutter å gå, men vi vil også ha shuttle buss! Kursene starter presis.
Hver deltaker får et hefte med dansebeskrivelser ved innsjekk. Ekstra hefter koster kr. 50,- pr. stk.
Kveldsprogram
Programmet gir deg informasjon om hva som skjer på og utenfor scenen.
NB! Det er 20 års aldersgrense på alle kveldsarrangement, men det kan gis dispensasjon dersom deltaker har med
seg foresatt og ikke nyter alkohol. Kontakt stand i resepsjonen angående dette.
Armbånd/ deltakerbevis
Armbåndet må du ha på deg hele helgen, da dette sikrer deg adgang til workshops og kveldsprogram. Tapt armbånd
betyr tapt deltakelse og kjøp av nytt.
Evalueringsskjema
Det er viktig at du gir oss dine tilbakemeldinger om festivalen. Vedlagte evalueringsskjema leveres i resepsjonen ved
avreise, eller når det måtte passe deg i løpet av helgen. Hjelp oss å bli bedre!
Infostand
Følg med for eventuell ny informasjon på vår stand i resepsjonen.
Åpningstider infostand:
Fredag
Lørdag

kl. 15.30 – 21.00
kl. 09.30 – 10.15

Åpningstider for Pers spisesteder
Restauranten
Frokost
kl. 07.30-11.00
Lunsj (lørdag) kl. 12.30-14.00
Middag
kl. 19-22
Brunsj(søndag) kl. 7.30-11.00

Erik’s Grill & Sportsbar
Fredag & Lørdag
Åpent fra kl. 15.00

Vi ønsker deg en artig og lærerik helg!
Pers Hotell, Kelli Haugen, Morten Woll og alle danserne

Program
Fredag:
Kl. 15.30 –

Innsjekking på rom/boenhet i resepsjonen på Pers Hotell.
Info/velkomststand i resepsjonen kl. 15.30 – 21.00
Registrering/utdeling av festivalinfo, dansebeskrivelser og festival/partypass.

Kl. 16.30 – 18.30

Zumba med Raymond kl. 17.00-17.45. Åpen dans før og etter.

Kl. 20.00 – 01.00

Velkomstparty med DJ i Bjørnehallen.
Bli kjent med instruktørene og andre deltakere!
Det blir gjennomgang av helgens program.
Instruktørene viser dansene som dere kan lære på kursene. Husk å få liste når du
kommer inn til Bjørnehallen! Sett kryss ved dansene du har lyst til å lære!
Danseshow ved instruktørene med inviterte gjester.
Sosialdans til kjent musikk. Kom gjerne med ønsker!

Kl. 01.00 – 03.30

Festen fortsetter med Linedance Festivalens’ egne DJ’r i Bar 2. Etage,
og Pianoentertainer Lars-Thomas Grønlien i Erik’s Bar.

Lørdag:

Åpen infostand i resepsjonen kl. 9.30 - 10.15

Kl. 10.30 – 13.00

Workshops
• Gol Samfunnshus (lower level)
• Bjørnehallen (higher level)
Det er ingen forhåndspåmelding til nivåene. OBS: Følg med fredag kveld!
Dansene som skal læres bort blir vist av instruktørene i Bjørnehallen.
Hver deltaker får et hefte med dansebeskrivelser. Nivå er avmerket på dansebeskrivelsen.

Kl. 13.00 – 14.30

Lunsjpause

Kl. 14.30 – 17.00

Workshops fortsetter
• Gol Samfunnshus (higher level)
• Bjørnehallen (lower level)

Kl. 20.00 – 01.00

Kveldens tema i Bjørnehallen ”Linedance” The Musical
Premiering av beste kostyme i kategoriene mann, dame, barn og lag.
Det blir sosial dansing og show.
DJ spiller kjente danser, det du har lært på dagen og de dansene du ønsker.
Husk å levere ønsker til DJ! Danselisten kommer på storskjerm!

Kl. 01.00 – 03.30

Festen fortsetter med Linedance Festivalens’ egne DJ’r i Bar 2. Etage,
og Pianoentertainer Lars-Thomas Grønlien i Erik’s Bar.

Søndag:
Før kl. 12.00

Utsjekking
Regninger gjøres opp før kl. 12.00. Rommene kan beholdes til kl. 13.00.

Kl. 10.30 – 12.30

Workshops Repetisjon. Husk kamera for farvel bilder!

Ha en trygg reise hjem og velkommen tilbake til Pers Linedance Festival
25.-27. oktober 2013!
Følg med på www.pers.no

Evalueringsskjema Linedance Festival 2012
Kryss av for din bedømmelse.
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Kommentar/
Hvordan mener du det burde vært?

Informasjon før arrangementet
Informasjon under arrangementet
Utvalg workshops
Utvalg instruktører
Kvalitet på workshops (deltatt på…)
Underholdning
Arrangementet som helhet
Hva likte du best med arrangementet?

Hva likte du minst med arrangementet?

Hva bør forbedres for neste års arrangement?

Evaluering av hotellet, boenhetene og fasilitetene
Boenhetene, rom nr.
Service
Maten
Tropicana Badeland
Hva likte du best med hotellet?

Tips til forbedring

Svar og bli med i trekningen om to gratis pass til neste års festival!
Ønsker du å stå på mailinglisten til Linedance festivalen? Ja takk, ……………X
Navn ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
Postnr./ sted. ………………………………………………………………………………………………………
E-post ………………………………………………………………………………………………………………

