Aan de volksdansers van Texel, Terschelling en
natuurlijk andere belangstellende dansers

Leeuwarden, 17 december 2018
Beste mensen,
Hebben jullie weer zin in een weekend vol gezelligheid met volksdans en muziek? Graag nodigen wij jullie
uit voor de jaarlijkse “Waddenweekend”, ooit ontstaan als uitwisseling van de volksdansgroepen van
Texel en Terschelling en andere belangstellende dansers. Dit keer is de organisatie weer in handen van
het orkest Ferdivedûnsje, dit keer ook weer in Meppel.

Datum:
Zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019.

Locatie:
Slapen en eten: Meppel Inn, Leonard Springerlaan 14, 7941 GW te Meppel. Dansen, workshop en bal: Vrije
School De Toermalijn, Julianastraat 22, 7941 JC Meppel, op loopafstand van de Meppel Inn.
De Meppel Inn is een gezellig hostel gelegen nabij het station aan de rand van een park en het centrum van
Meppel.

Programma:
Zaterdag: 26 januari
13.30 tot 16.30 uur:
18.00 tot 19.00 uur:
19.30 tot 22.30 uur:

workshop internationale dans o.l.v. Floortje Doeksen
diner
volksdansbal, met kleine invulling met live muziek

Zondag 5 maart:
10.30 tot 12.00 uur:

Koffieconcert in de Meppel Inn

Kosten per persoon:
Workshop:
Bal:
Workshop, bal en diner:
Workshop, bal, diner za, LO za/zo:
Workshop, bal, diner za, LO vr/za/zo:

€ 15,00
€ 10,00
€ 40,00
€ 67,50
€ 85,00

Overnachting is op basis van 4 personen op een kamer. Als je alleen of met z’n tweeën of drieën op een
kamer wilt slapen geldt een toeslag van 11,50, 8,00 of 2,00 euro per persoon per nacht. De prijzen zijn
inclusief lakenpakket. Voor de slapers in de Meppel Inn, het deelnemersbedrag is inclusief koffie/thee bij
het koffieconcert zondag.

Opgave:
Wij ontvangen graag jullie opgave per mail (met de vermelding van je keuze en eventuele aanvullende
opties, met graag ook even de vermelding als je mee eet of je niet of wel vegetarisch eet) en de betaling op
de bankrekening NL 77 INGB 0000 9291 55. Opgave graag voor 7 januari 2019!
Voor vragen kan je contact opnemen met Arjen Kok (arjen.kok@ziggo.nl of 058 2501106).
Vriendelijke groet orkest Ferdivedûnsje!

