
Kære elever og tilskuere

Det er os en stor fornøjelse, at kunne invitere til VM Dans 
Afdansningsbal 2022. Denne dag er VM Dans elevernes fest. Vi 
glæder os til at se nogle fantastiske shows fra alle vores børne- 
og ungdomshold. Samtidig er alle familiemedlemmer, venner og 
alle jer, der bare gerne vil opleve Afdansningsballet, også meget 
velkomne.

Afdansningsballet er kulminationen på en fantastisk sæson i 
Aarhus, Skanderborg, Horsens og Randers. 
Vi glæder os til at se jer alle.

I år er temaet til Afdansningsballet ”EVENTYR”. Fra alle vores 
hold skal vi se shows, som er inspireret af eventyr, lige fra H. C. 
Andersen til Disney og Grimms eventyr. Det bliver magisk.

Udover flotte shows fra vores børne- og ungdomshold skal 
vi, traditionen tro, selvfølgelig også have en kæmpe fest med 
karameller og børnediskotek. Vi skal tilmed opleve nogle af VM 
Dans instruktørerne i årets instruktørshow.

Med håbet om et godt Afdansningsbal og mange gode sæsoner 
i fremtiden.

VM Dans Teamet

Velkommen

Konferencier: Mads Vad

Dansesæsonen fortsætter efter 
Afdansningsballet
Dette er inkluderet i alle elevers kontingent. Du kan på VM Dans 
kalenderen se, hvornår dit dansehold har sidste dansegang i 
juni inden sommerferien. Dette er nemlig individuelt i forhold til 
hvilken dag, du danser.

Vi glæder os til at se jer på danseskolen efter Afdansningsballet.

Ny sæson 2022/2023 
– hvilke hold skal du gå på til næste sæson?
Programmet for den nye sæson, som starter efter sommerfe-
rien, vil være at finde på danseskolen og www.vmdans.dk fra 
mandag den 30. maj 2022 kl. 12.00. Her kan du allerede reser-
vere plads til den nye sæson. 

VM Dans PLAY
Prøv vores online danse- og træningsplatform VM Dans PLAY, 
som er hele Danmarks online danseskole - både for børn og 
voksne! Det er også et perfekt supplement til dig, som går på 
vores fysiske danseskole. Som medlem af danseskolen VM 
Dans, får du adgang til alt vores indhold for kun 49 kr./md. Prøv 
det nu på https://play.vmdans.dk!

        

Sæsonen fortsætter

EVENTYRshow MED ALLE hoLD 
Karameller | fest | Vm Dans instruKtørshow 



Dato:    Lørdag den 28. maj 2022
Sted:    Ceres Park & Arena, Aarhus Arena, 
   Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C
Dørene åbner:  Kl. 08.45
Elever møder senest:  Kl. 09.15
Indmarch:   Kl. 10.00
Slut:    Kl. 15.15

Vi gør opmærksom på, at tidsplanen vil være at finde 2 uger 
inden arrangementet på www.vmdans.dk. Her kan man se de 
præcise tider for hele dagen.

Tid og sted Køb af billetter
Gratis adgang for alle børne- og ungdomselever hos VM Dans!

Billetsalget begynder mandag den 2. maj 
2022 kl. 12.00
VM Dans elever har gratis adgang til den afdeling, de danser i, 
når kontingentet er betalt korrekt. Alle elever får udleveret elev-
billetter på deres dansehold. Bemærk, at elever kun har gratis 
adgang mod fremvisning af elevbillet ved indgangen. Ønsker 
elever bordplads, skal disse købes separat. OBS: Elevbilletten er 
personlig. Tilskuere skal købe gyldig billet – se nedenstående. 

Billetter til tilskuere, bordpladser og 
forudbestilling af mad: via vmdans.dk.
Husk at medbringe dine billetter på dagen, da man ellers skal 
købe en ny billet i døren mod gebyr.

Bemærk, at bordpladserne hurtigt bliver udsolgt. Alle tilsku-
ere er dog garanteret en siddeplads på tribunerne. Ønsker du 
ikke at købe billetter online, kan du stadig købe dem i VM Dans 
receptionen.

Priser for tilskuere 
– OBS! Elever har gratis adgang, til den afdeling de danser i, 
mod fremvisning af elevbillet, som udleveres på holdene

Pris pr. person: DKK 130,00*
Børn under 3 år (dokumentation kan kræves): Gratis
Bordpladser – Afdansningsbal: DKK 70,00 + indgangsbillet*

Bemærk, at den yderste bordrække er forhøjet på podier, såle-
des at man har et godt udsyn over dansegulvet.

*Man betaler et mindre gebyr pr. billet på ca. 7 kr. Gebyr for køb af billetter 
ved indgangen: DKK 25,00. OBS! Billetter, bordpladsreservationer og madbe-
stillinger refunderes ikke!

Mad og drikke
Bestilles senest den 19. maj 2022 via vmdans.dk

Det er ikke tilladt, at medbringe egen mad og drikke i hallen. 
Der vil være salg af drikkevarer samt let mad i boderne (sand-
wich, pølser, slik osv.).

Ønsker man en af nedenstående menuer, kan disse kun bestil-
les på forhånd via www.vmdans.dk eller i receptionen. Der er 
mulighed for at vælge imellem følgende:

Frokostmenu 
(afhentes i boderne mellem kl. 12.00-13.00)

Sandwich med Dansk kylling, karry majo, salat, 
kål, soltørret tomat, syltede løg, relish  kr. 80,00

Pastasalat med pesto, tørrede tomater, spinat, 
feta og solsikkekerner (vegetar)   kr. 80,00

Cæsarsalat med kylling, tørrede tomater, 
croutoner og romainesalat, parmesanost   kr. 100,00

Lasagne med blandet salat og surdejsbrød  kr. 130,00

Tapastallerken - 5 lækre småretter inkl. friskbagt 
brød & dip       kr. 175,00

De elever, der skal have 5, 10, 15, 20, 25 års nål, bedes give 
besked senest torsdag den 5. maj 2022 på følgende måde:

ved at sende en mail med fulde navn, hvilket hold man dan-
ser på samt hvor mange år, man har danset til: 

 basse@vmdans.dk

Man kan ikke bestille nål på andre måder. Danseskolen kan ikke 
automatisk se, hvornår man skal have nål.

Anciennitet overtages fra andre danseskoler. Har man ikke 
bestilt sin nål til tiden, får man ikke nål.

De elever som skulle have haft nål i et af de 2 år, hvor Afdans-
ningsballet var aflyst pga. Covid-19, kan bestille nål i år, hvis 
eleven ikke allerede har fået årsnålen på sit dansehold.

•

Nåle


