
VM Dans LørDags-Danse-Café 
for Voksne
- en fed aften i byen med hyggelig stemning i caféen, et perfekt dansegulv og den bedste musik

Datoer
Lørdag den 1. oktober 2022
Lørdag den 5. november 2022
Lørdag den 25. februar 2023
Lørdag den 15. april 2023

VM Dans inviterer alle voksne til Lørdags-Danse-Café 
i Danmarks flotteste danselokaler på Sommervej 19, 
8210 Aarhus V.

Hvor går man i byen en lørdag aften, når man gerne 
vil være i hyggelige omgivelser, drikke et godt glas vin 
og danse til den bedste musik? Nu giver VM Dans alle 
voksne muligheden for at få den perfekte lørdag aften.

Vores vært tager godt imod dig/jer i vores hyggelige 
café, hvor man med et glas vin eller en kold øl kan nyde 
hinandens selskab. I vores store dansesal spiller vores 
DJ den bedste dansemusik, hvor der er lagt op til fri 
dans samtidig med, at vores DJ fortæller, hvad man kan 
danse til de forskellige sange.

Lørdags-Danse-Café er ikke kun for jer, der er medlem-
mer af VM Dans – det er for alle voksne. Alle jer, der 
kan danse.

Alle voksne er velkomne både par og singler!

tiLMeLDing/køb af biLLet
Tilmelding og køb af billet foregår på www.vmdans.dk. 
Tryk på ”Lørdags-Danse-Café for voksne” på forsiden og 
følg vejledningen. Bemærk, at man kun kan købe billet 
online. Husk at medbringe din billet på dagen.

PRIS 
DKK 130,00 pr. person

Bemærk, at billet senest skal købes kl. 12.00 dagen 
inden arrangementet. Ved for få tilmeldte kan arrange-
mentet aflyses senest kl. 16.00 dagen inden arrange-
mentet, hvilket i givet fald oplyses via mail.

Der vil være mulighed for at købe øl, vin og vand samt 
snacks i vores café.

steD
VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V

TId
Dørene åbner kl. 20.00
Hygge i café og fri dans indtil kl. 24.00

Vi glæder os til at se jer!
VM Dans


