Programmet
Torsdag 2 juni

Lördag 4 juni

12.00

Registrering öppnar

09.00 - 11.00

Dansen börjar

SAASDC Stämma

15.00 - 16.30

Dans (B-C1) i separata hallar

16.30 - 18.30
18.30 - 19.00

Dans (B-C1) i separata hallar

12.00 - 16.00
16.00 - 16.30

19.00 - 21.00
21.00 -

Dansen fortsätter
Square Dance Surprise

Invigning

Fredag 3 juni
11.00 - 21.00
21.00 -

Dans (B-C1) i separata hallar
Square Dance Surprise

Programmet är preliminärt. Detaljerat program med caller
schema kommer att presenteras på hemsidan våren 2011

Presentation 2012
Stämmoinformation

16.30 - 20.00
21.00 - 01.00

Dansen fortsätter

Afterparty

Söndag 5 juni
11.00 - 12.30
12.30 - 13.00

Dans (B-C1) i separata hallar

Budkavle - Avslutning

13.00 - 15.00

Gemensam dans (B-P)

Fakta och information
Anmälan

Boende

Anmälan görs via vår websida. Det går också att anmäla sig
genom att sända in separat anmälningstalong till adressen på
talongen.
Föranmälningar till rabatterat pris kan göras fram till den 30
april. Efter den 27 maj tas inga föranmälningar emot, men det
går bra att anmäla sig i entrén.

Du bokar själv hotell och camping. På www.goteborg.com finns
många alternativ.
Rabatterade rum finns på Nya Varvet Studios, tel 031-85 70 20,
www.nyavarvetstudios.se. Ange ”squaredans” när du bokar.
Enklare husvagnsplats nära danshallen kan bokas för 150 kr
per natt. El ingår.
Masslogi kostar 150:- för tre nätter (to-sö).
Masslogi och husvagnsplats bokas i samband med anmälan.

Avgifter
Det lägre beloppet gäller anmälan och betalning som inkommer senast 30 april 2011.
Hela helgen: 450: - / 500 :Endagsbiljett (Tor, Fre el. Lör) 150:- / 175:Helgbiljett: Lör - Sö 250:- / 300:Ungdomar (under 25 år) betalar hälften av dessa priser

Betalning
Betalning görs efter att du erhållit bokningsnummer till bankgiro 490-2896 (Vinga YR Convention 2011).
För betalning från utlandet gäller:
IBAN SE51 8000 0810 5991 4646 5662 BIC SWEDSESS
Utländska gäster kan även, utan prispåslag, betala vid ankomst.

Lunch
Förbeställd lunch kostar 75 kr och serveras kl 12-16.
Tor Kycklingfilé med ris Torskfilé med kokt potatis
Fläskytterfilé med
Sprödbakad fiskfilé med
Fre
klyftpotatis
kokt potatis
Fläsknoisette och
Mandeltorsk med kokt
Lör
potatisgratäng
potatis
Sön Fläskgryta med ris Laxfilé med kokt potatis
Valfri sås. bröd, dryck och sallad ingår.

Veg. rätt
Veg. rätt
Veg. rätt
Veg. rätt

Välkommen till Göteborg och
Square Dance Convention 2011

Telefon och Internet

Östersund, Karlstad, Göteborg …

Afterpartyt med räkfrossa (eller vegetariskt alternativ) underhållning, och dans kostar 150 kr.
Afterpartyt avhålles i Gothiahallen, Högsbo Basket. Det
finns möjlighet att boka bussresa från conventionområdet till
afterpartyt för 50:- ToR.

Tel 073-392 7551 (Int: +46 733 927 551)
hemsida: www.convention2011.se
På hemsidan finns aktuell och mer detaljerad information
E-postadresser:
Allmänt: info@convention2011.se
Anmälan/Registrering: anmal@convention2011.se

Historien upprepar sig. Liksom 2005 arrangerar
Vinga Yellow Rockers nu Swedish Square Dance
Convention igen.

Alkohol

English

Afterparty

I, och i anslutning till, danshallarna råder totalt alkoholförbud,
även när vi inte dansar. Vänligen respektera detta.

Danshallarna
Dansen är i en sporthall. Inga högklackade skor eller skor som
färgar av sig.

En stor nyhet är dock att vi denna gång har
Convention i fyra dagar. Vi börjar redan på torsdag
och dansar till söndagen.

This flyer is also available in English.
Mail us at: info@convention2011.se
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Har du inte tidigare deltagit på Convention så bör
du passa på denna gång. På Convention träffas
squaredansare på alla nivåer – nygraduerade som
erfarna – och dansar i dagarna fyra till skickliga och
internationellt kända callers.
Hjärtligt välkommen till 2011 års Convention och till
Göteborg.

Våra Callers

Göteborg ...
Göteborg är Sveriges näst största stad
och har lyckats kombinera storstadens
stora utbud av nöjen, kultur och handel
med småstadens charm och rimliga avstånd. Det har också gjort Göteborg till
ett av de stora turistmålen. Liseberg, med sina tre
miljoner besökare varje år, är Sveriges största turistattraktion men Göteborg erbjuder också mycket
annat.
Världskulturmuséet, Universeum och Botaniska
trädgården är blott några exempel på intressanta
utflyktsmål.
Mitt i centrum finns det nybyggda Göteborgshjulet
för den som vill se staden lite grann från ovan.
Med de välkända Paddanbåtarna kan man få en
lite plattare sightseeingtur i ett, förhoppningsvis,
sommarvarmt Göteborg.

Skärgården ska vi inte glömma. En av Europas
vackraste arkipelager finns inte mer än en
spårvagnsresa bort alldeles i närheten av
Conventionhallarna.
Dessutom finns naturligtvis storstadens alla möjligheter till både
shopping och nöjesliv. I centrum runt Sveriges mest kända
gata, Avenyn, ligger restauranger och affärer tätt och i närheten av Conventionhallarna ligger Frölunda Torg som är ett av
Sveriges större köpcentrum.
Convention pågår i fyra dagar mellan 2 till 5 juni.
Måndagen den 6 juni är ju också en helgdag så
passa på att fira nationaldagen i Göteborg i samband med Convention 2011.

Hitta dit
Det är lätt att ta sig till Göteborg oavsett om du vill åka bil, flyg, buss, tåg
eller båt. Göteborgs placering, mer eller mindre mitt emellan de skandinaviska huvudstäderna, gör att du kan resa bekvämt till Convention 2011.
Vi kommer denna gång att vara i ÖHK-Hallen som ligger i Älvsborg i
västra Göteborg.
Dit kommer du enkelt oavsett om du åker bil eller använder allmänna
kommunikationsmedel. Kör mot ”Göteborg V” och följ skyltning. Men det
går lika bra att åka spårvagn med linje 11 mot Saltholmen.

Boende och mat …
Som en av de ledande evenemangsstäderna er
bjuder naturligtvis Göteborg många alternativ för
ditt boende.

På Göteborgs turistsite, www.goteborg.com, finns
det många fler hotellmöjligheter och Lisebergs
Camping, Askims strand, ligger på cykelavstånd.

Hotellet Nya Varvet
Studios erbjuder
rabatterade priser
alldeles i närheten av
danshallarna om du
uppger “squaredans”
vid bokningen. Dubbelrum kostar då 795:-/natt
och enkelrum 595:- inklusive frukost.

För de som önskar ett enklare boende finns
masslogi. Priset är 150:- för tre nätter (tor-sön).
Enklare husvagnsuppställning finns någon kilometer från danshallen för 150:- natten, inklusive el.
I närheten av danshallen kommer dagens lunch att
serveras mellan kl 12.00 och 16.00 för 75:-.
Det finns även cafeteria och grill.
Lunch förbeställs i samband med anmälan.

På convention hör det till att ha riktigt bra callers. Med våra åtta callers från USA, Tyskland, Danmark
och naturligtvis Sverige, tycker vi att vi har lyckats väl.

Jet Roberts

Bronc Wise

Jet Roberts är
Sedan Bronc
en av USA:s och
började calla
Kaliforniens
1976 har Bronc
mest kända
deltagit på
caller.
festivaler, con
Han började
ventions och
calla 1971 som
caller schools
åttaåring (!) och
över hela
 ärlden. Som för att befäshar sedan dess callat mer eller v
mindre över hela världen.
ta positionen som square
dansens globetrotter har han
Det är många som har uppoch nyblivna hustrun Fia
skattat Jets sätt att calla och
bostad både i Grillby, Sverige
hans singing call är ofta minoch New Mexico, USA.
nesvärda.
Detta är inte första gången Jet
besöker Sverige. Förutom att
delta på många squaredans
evenemang, gifte han sig i
Örebro med Sylvia år 2004.
Jet Roberts har gjort skivor
för flera olika bolag och är
delägare och producent för
Diamond Records.

Reine Hjärtström
Reine tog sina
första danssteg
i Karlstad och
började som
tolvåring calla
redan 1986.
Nu är han bosatt i Helsing
borg och callar på båda sidor
sundet. Han har deltagit på
festivaler och Conventions i
både Sverige och Danmark
och även spelat in en skiva på
Snow Records.

Bronc är en av världens
ledande caller med både
utmanande och dansant
koreografi, men han är
också en skicklig musiker.
Sedan 2004 producerar och
musicerar Bronc hos New
Beat Production som han
driver tillsammans med bl a
Nils Trottmann och Sören
Lindergaard.

Marie Tjörnhed
Marie har callat sedan 1998.
Liksom Bengt
och Catrine är
hon en av Vinga
Yellow Rockers’
klubbcaller,
men hon har
callat på danser i stora delar
av landet.
Marie har suttit i styrelsen för
SACT och hon deltog på convention senast 2005.

Nils Trottmann

Søren Lindergaard

Nils Trottmann
är född 1978
och började
calla 1994. Han
är en av de
mest kända
tyska callerna
och har deltagit på flera stora evenemang
i Europa, USA och Australien.
Bland mycket annat var han
med på Convention 2005 när
det senast hölls i Göteborg.

Søren är ursprungligen
från Ålborg där
han började sin
callerbana men
flyttade 1992
till Helsingborg
på andra sidan
sundet. Han var också caller
på European Convention i
Helsingborg.

Nils callar nu för Villedancers
i Brühl och är en av fem caller
som utgör New Beat där han
också gjort flera skivinspelningar.

Bengt Geleff

Förutom i de skandinaviska
länderna och Tyskland har
Søren också callat i USA och
Canada. Han har gjort flera
skivor för Sting and Snow
Records men är numera engagerad i New Beats musikproduktion.

Sedan 1999 bor han åter i
Bengt Geleff är
Danmark och callar idag för
en av arrangörs Fredenborg SD och Holbæk
klubben Vinga
SD
Yellow Rockers’
klubbcaller och Catrine Dellbing
har uppträtt i
Catrine har calflera länder och
lat i drygt 20 år.
på nationella
Hon callar Basic
Convention i både Danmark
upp till A2 hos
och Kanada samt delstatsconVinga Yellow
vention i USA.
Rockers och är
välkänd för sin
Bengt har callat sedan 1986
sångröst.
och är uppskattad för sin utmanande koreografi. Bengt
Catrine har varit caller på
är också den förste skandinav flera danser runt om i lansom accrediterats som Caller
det och har också deltagit på
Coach av Callerlab. Han har
Convention både 2005 och
därmed också arrangerat
2007.
Caller Schools i både Europa
och USA.

Afterpartyt!
På lördagskvällen deltar du naturligtvis på vårt Afterparty
där Arvingarna kommer att stå för musiken och västerhavet för födan. Entrén är endast 150:- och förutom underhållning så serveras färska räkor (alternativ finns).
Drycker medtas ej, men finns att inhandla till överkomliga
priser.

