Nové brněnské chuchvalec
a

Western City Corral
si Vás dovolují pozvat na

18. Square a Line Dance Víkend
v Beaver City
kdy: 11-13.6.2021 (doporučený příjezd v pátek od 17:00)
kde: Westernové městečko Beaver City v obci Strážek (u Tišnova)
Cesta ve Strážku bude značena od nejnižšího místa – mostu u řeky a pumpy

ubytování: vlastní stan, po dohodě možno i jinde, včetně místního western hotelu
kdo: SD – Jindřich Čára Šašek, Vladimír Andris, Jiří Rogalewicz, Pyro, callers
from the floor, Line a Country Dance Éliška a Lenka
Večerní zpívánky s tím, jaké nástroje si donesete  hraní na nervy zapovězeno šerifem

co:

SD - Na co se sejdou tanečníci od EB po C2, Line Dance
V případě dostatečného množství zájemců i SD Thru Hexagons s malou výukou–změna programu vyhrazena v závislosti na počasí.

Obžerstvení: zajištěno včetně legendárních fazolí z Beaveru a teplé stravy v dostatečném
množství a pověstné kvalitě mistra Rošta. Funguje už i přírodní udírna a pec !

Oblečení: zdvořile žádáme o stylové oblečení, které zapadne do westernového městečka
kolem roku 1870. Raději roztrhanou bílou košili po dědečkovi, nez tričko potištěné reklamou. Nejlepší
dobový oděv bude odměněn, nejhůře oblečený bude vláčen koňmi.

Taneční prostory: k dispozici bude 5 tanečních hal, a to Saloon, Mum Grizzly Place
Sheriff Office Place, venku pod přístřeškem( pamětníci vědí) ,venku před hotelem.

Badge: pro tancující 250,- pro tancující rodiny 500,Program: pátek:příjezd, ubytování, cca od 19:00 tanec, potom večerní zpívánky
sobota 09:00 – 12:00 tanec atd
12:00 – 13:00 polední obžerstvovací přestávka,
13:00 – 18:00 tanec, tanec, tanec
18:00 – 19:30 večerní obžerstvovací přestávka
19:30 – ??? Grand Marsh, tanec, zpívánky atd.
neděle 9:00 – 13:00 tanec atd
13:00 - oběd, balení a podobné nepříjemnosti
info a kontakty:
Pyrotechnik univsro@volny.cz tel.:603814223, 549211544,
Jenda
jenda@kalenda.cz tel.:608750210
www.jenda.kalenda.cz/strazek
Beaver a ubytování : e-mail : western.city@westerners.cz http://wcc.westerners.cz/
Alenka „ Alík „ Adamíková ( Sheriff WCC ) 604672642

nejbližší ubytování hotelového typu: http://www.podmitrov.cz/cs/kontakt/

