
Det er os en stor fornøjelse, at kunne invitere til VM Dans 
Gallafest 2022. Denne dag er VM Dans elevernes fest, og vi ser 
som altid frem til en hyggelig og festlig aften sammen med alle 
vores voksne elever og øvrige gæster.

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

Indledningsvis inviterer vi de forskellige hold på gulvet, hvor I 
får lov til at danse under ”kontrollerede” forhold. Vi krydrer 
endvidere aftenen med forskellige shows. Bl.a. skal vi se 
nogle af VM Dans instruktørerne i årets instruktørshow.

Vi skal selvfølgelig også have noget godt at spise (menu
forudbestilles på vmdans.dk senest den 19.05.2022). 
Der bliver serveret en snack som forret ved bordene 
under aftenens program. Når alle hold har været på gulv-
et, bliver hovedretten serveret ved bordene. Under hoved-
retten vil der i år være live musik med Marius Grønkjær. 

Afslutningsvis erklærer vi dansegulvet for frit, og festen 
kan for alvor begynde. 

Alle vores elever er naturligvis velkomne til at tage venner 
og bekendte med som publikum og deltagere til festen.

Med håbet om en festlig Gallafest og mange gode sæsoner
i fremtiden.

VM Dans Teamet

Velkommen
Dansesæsonen fortsætter efter 
Gallafesten
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 Gallafesten.

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
Er der et danetrin, som driller? Prøv vores online danse- og 
træningsplatform VM Dans PLAY. Det er et perfekt supplement 
til dig, som går på vores fysiske danseskole. Som medlem af 
danseskolen VM Dans, får du eksklusiv afdang til koreografierne 
fra dit dansehold for kun 49 kr./md. Prøv det nu på 
https://play.vmdans.dk!

       

Sæsonen fortsætter

Konferencier: Mads Vad Dans |  Fest  | Live musik |  VM Dans instruktørshow |  Kun for voksne  
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Dato:    Lørdag den 28. maj 2022
Sted:    Ceres Park & Arena, Aarhus Arena, 
   Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

Dørene åbner:  Kl. 16.30
Elever møder senest:  Kl. 16.45
Start:    Kl. 17.00
Slut:    Kl. 01.00

Snack forret serveres ved bordene under aftenens program 
mellem kl. 19.00-19.30.
Hovedret serveres ved bordene kl. 21.00.
Fri fest efter hovedretten

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 aftenen.

Tid og sted Køb af billetter
Gratis adgang for alle voksne elever 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. Elevbilletten giver 
således alene adgang til hallen. OBS: Elevbilletten er personlig. 
Tilskuere skal købe gyldig billet – se nedenstående. 

Billetter til tilskuere, bordpladser og 
forudbestilling af mad: via vmdans.dk.
Vi husker de voksne elever, som skal deltage i Gallafesten på, 
at det kun er indgangsbilletten man får udleveret på holdene. 
Madbestilling og bordreservation til det hold man gerne vil 
sidde sammen med, skal foregå på www.vmdans.dk senest den 
19.05.2022. Har man lyst til at invitere gæster, som ikke er med-
lem af VM Dans, skal gæsterne købe indgangsbillet på: 
www.vmdans.dk.

Husk at medbringe dine billetter på dagen, da man ellers skal 
købe en ny billet i døren mod gebyr. 

Priser for tilskuere 
– OBS! Elever har gratis adgang mod fremvisning af elevbillet, 
som udleveres på holdene
Pris pr. person: DKK 130,00*
Bordpladser – Gallafest: DKK 50,00 + indgangsbillet*
*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. 
Drikkevarer købes i baren.

Aftenmenu for voksne 
Snack forret
(serveres ved bordene under aftenens program mellem 
kl. 19.00-19.30):
Saltede grissinistænger
Blinis med rogn, creme fraiche og løg
Surdejsbrød med rørt smør

Hovedret (serveres ”to share” ved bordene ca. kl. 21.00): 
Dansk oksesteg med cirtron, timian, hvidløg og bagte løg
Serveret med:
Rødvinssauce, kartofler, bagte gulerødder
Bagt spidskål med smør, salt, hvidløg og urter
Salat med parmesan, dild, ærter, radise og mormordressing

Pris pr. person kr. 299,-

Kaffe/te og kage kan købes i baren på halgulvet.

OBS! Ovenstående skal forudbestilles og betales senest den 
19.05.2022 på www.vmdans.dk eller i receptionen. Efter den 
19.05.2022 vil det ikke være muligt at forudbestille mad eller 
købe bordplads.

OBS! Ved bestilling af menu skal man også købe en bordreser-
vation! Husk elever af VM Dans har gratis adgang til Arenaen, 
derfor er det for elever af VM Dans kun nødvendigt, at købe 
selve bordreservationen og maden.

De elever, der skal have 5, 10, 15, 20, 25 års nål, bedes give be-
sked senest torsdag den 5. maj 2022 ved at sende en mail med 
fulde navn, hvilket hold man danser 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 Galla-
festen var aflyst pga. Covid-19, kan bestille nål i år, hvis eleven 
ikke allerede har fået årsnålen på sit dansehold.

Nåle


