Afrikahelg Lilla Hyltan

Aktiviteter
Den 27-28 augusti kommer vi att anordna en workshophelg på kursgården Lilla Hyltan strax utanför
Falkenberg där du kan delta i traditionell Senegalesisk dans (afrikansk dans) och/eller lära dig att
spela djembetrumma.
Ni som har trummor får gärna ta med dessa. Det finns ett fåtal att låna på plats men meddela gärna
vid anmälan om du inte har en egen trumma så ska vi göra så gott vi kan för att se till att du får låna
en.
Det kommer att finnas Senegalesiskt inspirerad lunch att köpa både på lördagen och söndagen. Det
blir vegetariskt, gluten och laktosfritt. Har du andra allergier rekommenderar vi att du ta med egen
mat. Det går så klart också bra att ta med egen mat om du inte vill köpa på plats.

Övernattning
Det finns rum att hyra på gården och där gäller först till kvarn. Möjlighet till tältplats på gården finns
till en liten kostnad. Husbil/ husvagn kan ställas på en parkering ca 5 km från gården.

Kursavgifter
200:- per pass
600:- om man väljer att gå alla pass båda dagarna
150:- per sängplats i stora huset
100:- per tält (el finns att tillgå)
Alla pengar som kommer in under helgen (kursavgift, säng-och tältplatser, fika och mat) går
oavkortat till kvinnojourerna i Casamance i Senegal. På lördagen den 27 augusti 15.00- 17.00
kommer vi finnas på plats på Lilla Hyltan och berätta mer om detta.

Anmälan
Görs till Theodor Lindgren på:
072- 536 55 95 eller
theodor.lindgren55@gmail.com

Program 27 augusti
11.00 - 12.00 Workshop- Djembetrummor
12.00 - 14.00 Lunch (finns att köpa på plats)
14.00 - 15.00 Afrikansk dans
15.00 - 17.00 Föreläsning och workshop om Kvinnor mot våld i Casamance i Senegal
19.00 - Vi samlas vid elden för gemenskap med musik och dans

Program 28 augusti
10.00 - 11.00 Workshop- Djembetrummor
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.00 Afrikansk dans
15.00 - Avslut

VÄGBESKRIVNING
Från E6
Mellan Varberg och Falkenberg ta avfarten Långås.
Kör in i Långås.
I rondellen i Långås kör mot Sibbarp (vänster i rondellen)
Kör ca 5 km då kommer det en liten skylt Lilla Hyltan på högersidan. Ta in där.
Följ skyltar parkering

