


AFDANSNINGSBAL
FOR BØRN OG 
UNGE
LØRDAG 28. MARTS
10-18.00

AB Dance har hermed fornøjelsen af at invitere alle elever med tilhørende familie/venner, bekendte 
og i det hele taget alle danseinteresserede til AFDANSNINGSBAL 2020. Denne dag er årets absolutte 
højdepunkt for alle elever og markerer afslutningen på en sæson med udvikling hos både store og 
små. Vi glæder os rigtig meget til at vise jer vores fantastiske opvisninger og shows, hvori vi også 
kan vise, hvor dygtige vi er blevet i løbet af sæsonen. Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at 
sige en kæmpe tak til alle elever og forældre for endnu en sæson med grin, resultater, udvikling og 
fantastiske timer i arbejdet med dansen. Vi håber på at se Jer alle sammen igen til forårssæsonen 
eller til den næste sæsonstart i september. 

TILMELDING 
BEMÆRK - alle elever er automatisk tilmeldt. Hvis eleven 
ikke kan deltage meddeles dette til instruktøren. 

BILLETTER 
Billetter sælges fra uge 12 i danseskolen 
Elever - Gratis
Børn til og med 4 år – Gratis

Billetter købt inden den 27. marts - DKK 100,-   
Billetter købt ved indgangen - DKK 110,-  
Der kan kun betales med kontanter.

MØDETID 
Dørene åbnes en time før start. Eleverne bedes møde 
senest 30 minutter før de er programsat. 

MAD 
Der kan købes mad i grænsehallerne
Medbragt mad og drikke må ikke nydes i hallen. 

PROGRAM 
Se/print program på abdance.dk
- programmet kommer d. 14. marts 2020. 

NÅLE 
Har man danset i henholdsvis 5, 10, 15....sæsoner, 
får man til afslutningen en ”nål”/erkendtlighed.  
Skal man have nål i år, skal I sende en mail til  
abdance@abdance.dk senest d. 1. marts 2020. 

SPØRGSMÅL 
Kontakt venligst AB Dance pr. mail på  
abdance@abdance.dk eller på tlf. 2299 0020
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LØRDAG 28. MARTS
fra 19.00

AFSLUTNINGSFEST 
FOR ALLE VORES

PARFORHOLD
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Vi fortsætter succesen fra de forgangne år, med at skabe rammen om en uhøjtidelig, 
festlig aften med god musik, mad og masser af dans. Vi vil gennemføre sæsonens danse, 
hvor det vil være frivilligt at gå på gulvet. En aften for alle voksne dansere samt deres 
pårørende, som ønsker at få en hyggelig aften med masser af dans. (Da dette er en 
voksenfest, må børnene desværre blive hjemme denne gang). Til at guide os igennem 
aftenen har vi vanen tro allieret os med det fantastiske band 6feet+

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Madbestilling foregår direkte til Grænsehallerne. På www.gransehallerne.dk vil der være et 
link hvor man bestiller direkte til Grænsehallerne. Bestilling senest d. 13. Marts 2020.

TILMELDING 
BEMÆRK - Alle elever er automatisk tilmeldt. Hvis I ikke kan deltage meddeles dette til  
underviserne. Ønsker man at deltage i festen indebærer dette madbestilling.

NÅLE 
Har man danset i henholdsvis 5,10,15... sæsoner, får man til afslutningen en erkendtlighed. 
Skal man have nål i år bedes i sende en mail til abdance@abdance.dk senest d. 1. marts 2020.

SPØRGSMÅL 
Kontakt venligst AB Dance pr. mail på abdance@abdance.dkeller på tlf. 22990020
Spørgsmål vedr. mad kontakt venligst kontor@gransehallerne.dk

6feet+ mestrer et bredt spektrum af velkendte 
toner og spiller til arrangementer af så godt som 
enhver størrelse og art. Trioen består af Betina 
Westergaard, Bo Lyhne Abild og Lars Lund, der 
alle har mere musikalsk talent og erfaring end de 
fleste. Sammen fokuserer de i 6feet på at gi’ en 
helt speciel oplevelse, baseret på rig musikalsk 
erfaring, en gennemført professionel indstilling 
og vigtigst af alt: En stor, smittende glæde ved 
musikken.



Se komplet program på www.abdance.dk

Følg os på de 
sociale medier:

fb.com/abdance abdance.dk ab-dance


