
 

Program 
 

Lørdag 
 

13:30 – 14:00 Indkvartering og velkomst 
 

14:00 – 15:30 Valsevenlige tangotrin 

 Workshop med Ulla Olsen og Mikael Nielsen 

 

Workshoppen er planlagt, så alle med en smule 

tangoerfaring kan deltage! 
  

15:30 – 16:15 Kaffe og kage 
 

16:15 – 17:00 Hyggeswing – intro for alle  
 

17:00 – 17:45 Tango meets jazz 

JazzOnklerne spiller  igen i år tangovenlige 

jazzstandards. Koncert og milonga 
 

18:30 – 19:00 Tøndeslagning 
 

19:00 – 21:00 Buffet og kaffe i kældercaféen 
 

21:00 – 01:30 Maskebal /  DJ Ulla Olsen 

 Dresscode: Festligt, farverigt og maskeret!   

Søndag 
 

10:00 – 12:00  Brunch with bubbles & Tangomatiné 
 

Tid til at sætte weekendens oplevelser i perspektiv! 
 

 

Der er mulighed for at købe vin til middagen lørdag aften til fornuftige 

priser. Medbring venligst kontanter eller betal via MobilePay. 

 

 Fuglsang Herregård 
Den 14. – 15. februar 2015 

 

Nystedvej 73   4891 Toreby L. 
 

 

Pris 
   

Samlet pris for undervisning, koncert, 

maskebal, fuld forplejning 825,- 

Medlemmer af Sydhavsøernes 

Tangoforening 775,- 
 

Det er muligt kun at deltage i eftermiddags-

koncert og -milonga  og i maskeballet lørdag 

aften. 
 

Eftermiddagskoncert og -milonga   50,- 

Maskebal – incl. et glas vin 120,- 
 

På Fuglsang er vi fælles om det praktiske arbejde, 

så alle opfordres til at give en hånd med ved 
afrydning efter måltiderne og i salen og stuerne 

inden sengetid. 

 

Overnatning 

I forbindelse med arrangementet er der 

mulighed for at overnatte på herre-

gården i enten hovedbygningen eller 

annekset.  
 

Prisen er 325 kr. pr. person i delt dobbelt-

værelse og 400 kr. for et enkeltværelse. 

Medbringer du selv sengelinned og 

håndklæder, får du det til 250 kr. pr. 

person i delt dobbeltværelse og 325 kr. 

for et enkeltværelse. 
 

Værelserne i annekset (kun dobbelt-

værelser)har eget bad og toilet, mens 

der i hovedbygningen er toilet og bad 

på gangen. 

 

Tilmelding 

Send en e-mail til Ulla Olsen på: 

uo@dialogogdans.dk eller ring på 3887 

3987 / 4061 8168. Ved tilmelding 

modtager du en bekræftelse og et 

kontonummer.  
 

Når du har betalt, har du sikret dig en 

plads. Tilmelding er bindende. Ved 

afmelding efter den 7. februar er det 

ikke muligt at få tilbagebetalt det 

indbetalte beløb. 
 

Har du i øvrigt spørgsmål vedr. 

arrangementet, er du  velkommen til at 

kontakte mig pr. mail eller telefon. 

 


