
Skal du med til Molbo Rock d. 6. - 8. april 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du indbydes til swing og rock’n’roll weekend i Rønde den 6. – 8. april 2018. 
Det bliver en weekend med masser af kurser, fede fester og rig mulighed for at bevæge sig til 
fængende rytmer. 

 

Hvem er det for? 
Weekenden er for alle, der har lyst til at være sammen med en hel masse dejlige mennesker, der 
kan lide at danse swing og Rock’n roll. 
I år vil der være kurser på 4 niveauer fra fortsætter niveau op til avanceret temaniveau og et par 
moduler for et ”speed-hold”.  
 
Er du på begynderholdet forår 2018, så kan du sagtens deltage denne weekend. 
 
For at alle får mest ud af kurserne tilstræbes der en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Dette 
kan medføre, at man kommer på venteliste. 

 

Hvor foregår det? 

Arrangementet foregår på Rønde Høj- og Efterskole og Rønde Gymnasium, hvilket giver nogle 
gode dansefaciliteter med masser af plads. Overnatning vil foregå dels på Rønde Høj- og 
Efterskole og Rønde Vandrehjem (afstand 600 m.), som er beliggende med en fantastisk udsigt 
ud over Kaløvig og Kaløvig Slotsruin. 
Højskolens adresse: Skolevej 2, 8410 Rønde. 

 



Hvordan overnattes der? 
 
Overnatning kan ske på følgende måder: 

 Du kan vælge at overnatte i klasseværelse. Her skal du selv medbringe liggeunderlag, 
sovepose eller sengetøj. Der er klasseværelser for unge, for kvinder, for mænd og fælles for 
mænd og kvinder. 
 

 Du kan vælge at overnatte i campingvogn. Medbring selv kabeltromle til strøm. Begrænset antal 
pladser. 
 

 Du kan vælge at overnatte på Vandrehjemmet, hvor der er 2, 4 eller 6 mandsværelser. Du skal 
selv medbringe sengelinned – (sovepose er ikke tilladt på vandrehjemmet!). Der er IKKE mange 
2 mandsværelser. Vi forbeholder os ret til at ændre værelsestype, hvis der sker ”overbooking” 

 

Praktisk: 
Det er ikke tilladt at danse i stiletter!  

 

Unge under 26 år/ studerende (husk studiekort) 
  Med overnatning i klasseværelse                              660 kr./pers.  
Voksne: 
Uden overnatning                                                         875 kr./pers 
Overnatning i klasseværelse                                        960 kr./pers. 
Overnatning 2 mandsværelse                                  1.450 kr./pers. 
Overnatning 4 mandsværelse                                  1.265 kr./pers. 
Overnatning 6 mandsværelse                                  1.190 kr./pers. 
Overnatning i egen campingvogn 950 kr./pers. 
Aftensmad fredag  50 kr./pers  

 

Det er muligt kun at deltage lørdag aften fra kl. 20. Pris 80 kr. uden natmad 
Natmad lørdag aften 40 kr. 
Spørgsmål vedr. tilmelding sker via e-mail: molborock@gmail.com 
 
Tilmelding og betaling 
 
Tilmelding: https://komogdansdanmark.dk/aarhus/afdeling-molbo-rock-2018/ 
senest torsdag den 8. marts 2018.  

 

Ved afbud senest 18 marts refunderes indbetalingen på nær et gebyr på 100 kr. Ved afbud efter 
27. marts refunderes der 400 kr. pr. person. Afbud skal ske via e-mail. Meld venligst altid afbud, 
hvis du bliver forhindret. Dette giver mulighed for, at en anden kan deltage i weekenden. 

 
Vel mødt til Molbo Rock 2018 
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