
RESA TILL TYSKLAND JULI 2019

VÄND!

4/7 - 9/7

Villkor och pris
För att delta krävs, att du är medlem i folkdanslaget vt 2019.

Vi tar ut en preliminär avgift på 1500 kr. Den preliminära 
avgiften regleras i efterhand (om differensen är minst 100 
kr). I priset ingår resa från Köpenhamn, inkvartering i skola, i 
Kröv mat fredag kväll-tisdag morgon. På EC och IC-tåg bokad 

➥

med det, kan det gå att boka hotellrum/privatrum via turistby-
rån, hör av dig så snart som möjligt i så fall!
Vi får mat tre gånger om dagen i Mittelmoselhalle i Kröv från 
fredag kväll till tisdag morgon.

Program
Jag har inte fått något detaljerat program utan utgått från vad 
man kan läsa sig till ur föregående års program för allmänheten. 
Nedanstående program är alltså preliminärt. Reservation för 
alla typer av ändringar. 
To 4/7 06.00 F Lund C, Öresundståg        el tidigare?
 06.48 T København H
 07.09 F København H, R2225
 08.59 T Nykøbing Falster
 09.02 F Nykøbing Falster, EC 38
 12.16 T Hamburg Hbf
 12.46 F Hamburg Hbf, IC 2311
 17.46 T Koblenz Hbf
 18.25 F Koblenz Hbf, RB 81
 19.24 T Bullay (DB)
 19.38 F Bullay (DB), VEN RB
 19.56 T Traben-Trarbach
 sedan buss (eller taxi)
 Inkvartering i skolsalar enl 
ovan.
Fr 5/7  Vi är lediga under dagen. Kan-

ske får vi denna dag själva stå för 
frukost och lunch.

  Sedan är vi till festivalens disposition 
från fredag kl 17 till måndag kväll.

 kväll Börjar med att vindrottning och vinprinsessa 
kröns. Därefter musik från kl 21.

 22.00 Uppvisningar på scen (12 x 16,5 m) som flyter 
på Mosel (alla grupper)

Lö 6/7 dag Vi får räkna med att det är uppvisningar. 
  Lördag och söndag är det också hantverks-

marknad.
 kväll Folkloreuppvisningar. På berg och flod finns 

bengaliska eldar och tusentals simmande 
ljus.

Sö 7/7 14.30 Stort festtåg (ca 2 km) genom Kröv. I anslut-
ning till detta uppvisningar. 

 kväll Sommarnattsparty för allmänheten

Även i år går sommarens resa till Tyskland, 
närmre bestämt till den lilla orten Kröv vid mit-
ten av Moseldalen. Där deltar vi i en folkdans-
festival (eller vin- och folkdansfestival): 66:e 
Internationales Trachtentreffen der Mosel in 
Kröv. Det kommer folkdansgrupper från ca 10 
länder – den enda jag vet säkert är Bielsko från 
Polen plus att det blir någon tysk grupp – och 
här får vi se mycket danser och dräkter från 
olika länder.
De flesta uppvisningar pågår fram till midnatt. 
Festivalen menar, att det är viktigt att ev med-
följande barn klarar av att vara med så länge. 
Inkvartering i skolsalar i Grundschule St. Remi-
gius, Schulweg, Kröv. För den som inte är nöjd

Må 8/7 kväll, ev äv vid lunchtid: Uppvis-
ningar

Ti 9/7 F Kröv, buss (eller taxi)
 10.01 F Traben-Trarbach, VEN RB
 10.19 T Bullay (DB) 
 10.32 F Bullay (DB)
 11.36 T Koblenz 
 12.13 F Koblenz, IC 2218
 17.14 T Hamburg Hbf
 17.28 F Hamburg Hbf, EC 39
 20.43 T Nykøbing Falster
 20.47 F Nykøbing Falster, R1268
 22.26 T København H



sittplats.Vi bokar tågresorna i början av april för att få billiga 
Sparpreis-gruppbiljetter. Räkna inte med att få något tillbaka, 
om du avanmäler dig, däremot går det att överlåta biljetterna 
till någon annan. Även om du blir sjuk kan vi inte lova någon 
återbetalning – då får du undersöka om du kan få ersättning 
från ditt försäkringsbolag.

Du får själv betala mat under tågresorna och kanske delvis på 
fredagen. Du betalar själv resa till och från Köpenhamn liksom 
eventuell reseförsäkring (brukar ingå i hemförsäkringen).

Det förutsätts att alla deltar i alla uppvisningar. Vi kommer nog 
att behöva både kortare och längre program.  Det är mest danser 
från nybörjardansen, men även en del från fortsättningsdan-
sen, så det är lämpligt att delta i fortsättningsdansen så många 
gånger som möjligt under terminen. På reseövningarna hinner 
vi inte lära ut mycket danser, utan då skall vi sätta samman 
dem i program som flyter. Utgå från att du skall vara med på 
alla reseövningar. Möjligen kan man få vara borta en övning, 
om man dansat flitigt på fortsättningsdansen under terminen. 
Det skadar inte heller att vara med på de uppvisningar vi har 
i juni, så du har aktuell uppvisningsrutin.

Vi får komma högst 30 personer.

Du måste ha folkdräkt. Kan hyras av folkdanslaget. Kontakta 
vid behov Viktoria Stenqvist, viktoria.stenqvist@gmail.com, 
070-683 42 10.

Du måste ha pass. Kontrollera redan nu, att det är giltigt! 
Det är också bra, att ha med sig försäkringskassans kort för 
utlandsresa.

Anmälan
Anmäl dig senast den 20 mars till Stig Hellemarck,
stig.hellemarck@tele2.se. 

Vid anmälan skall du betala en preliminär avgift på 1500 kr 
till Lunds studenters folkdanslag, plusgiro 535694-4, så att 
den är oss tillhanda senast 22 mars. Behöver du ett par dagar 
till, så hör av dig!

Info
Stig Hellemarck, stig.hellemarck@tele2.se, 076-064 7240.


