Välkommen!

Squaredans-seminariet
29-30 oktober 2011

Seminariet är mötesplatsen för alla engagerade
squaredansare som vill hålla sig uppdaterade och
vara med och utveckla squaredansen i Sverige.

Seminariet är ett samarrangemang
mellan SAASDC och SACT

Hur kommer de nya till oss
och hur kommer vi till de nya?
Hur det hela började och hur vi fortsätter!
Kan konflikter vara positiva?

Quality Airport Hotel Arlanda
Arlandastad - Stockholm

Ämnen vi pratar om under helgen

Anmälan
Anmälan via mail
Sista anmälning
Betalning
Frågor

seminarie@squaredans.se
2011-09-30 (bindande fr.o.m detta datum)
sker enligt anvisningarna i bekräftelsen
Åsa Bratt på telefon 0707-99 94 77

Resebidrag

Ansökan om resebidrag görs på seminariet och utgår för resa längre
än 20 mil enkel väg. Se www.squaredans.se för övriga villkor.

Lördag 29 oktober
9.30 10.00 10.45 11.30 12.00 13.30 14.15 -

16.30 18.00 20.00 21.00 -

Samling och fika
Inledning – SAASDC och SACT – nuläge och vision
Vad har hänt i squaredanssverige sedan förra seminariet och vad är på gång?
Presentation av programmet
Historisk återblick av Peter Myhr
Lunch (och ev ombyte till dansen)
Frivillig dansuppvisning
Hur får vi de nya att komma till oss och de gamla att stanna kvar?
Tomas Hedberg ger oss goda exempel på hur vi lyckas med rekrytering.
Diskussion & grupparbete
Historisk återblick av Inger och Gösta Thoreld
Middag
Speakers Corner
Underhållning

Prisalternativ
All included*

Person i dubbelrum
Tillägg för enkelrum

*Vad som ingår

Övernattning, frukost, föreläsningar, luncher, middag,
fika samt kvällsaktivitet

Enbart
seminarium

Som ovan men utan övernattning
och frukost.

Extra övernattning
inkl frukost

Enkelrum
Dubbelrum

12.00 13.00 15.00 -

Samling
Gruppdynamik och konflikthantering:
Jon Hansell Nilsson och Svante Jordeskog ger oss en inblick i hur vi får en
grupp att fungera och hur vi löser de problem som kan uppstå på vägen.
Lunch
Diskussion & grupparbete
Avslutning med kaffe och samvaro
Med reservation för ändringar i programmet

1 200 kr

636 kr
796 kr

Hitta till seminariet

Söndag 30 oktober
9.00 -

1 400 kr
200 kr

Adress
Vägbeskrivning

Quality Airport Hotel Arlanda
Cederströms Slinga 2, Arlandastad
Hotellet ligger 4 km från Arlanda Flygplats.
Med bil - från Stockholm eller Uppsala - sväng av från E4 vid skylt
Arlandastad C/Märsta/Eurostop, avtagsväg nummer 180. Sväng
första avtagsvägen intill höger och följ skyltarna mot hotellet.

Vi i seminariegruppen
Henrik Kjellgren
Christina Holopainen
Göran Wetterqvist
Michael Gerkman
Bo Nilsö
Annika Myhrberg

040-92 69 55
060-10 24 59
0704-92 80 10
0704-93 23 89
013-705 03
08-642 15 89

