Organisatie

Stichting Wijchen Swingt Internationaal, Els en Menno Kluver,
de Flier 39-16, 6605 ZX Wijchen, telefoon en fax 024 6422603
E-mail: dansstudioswing@planet.nl
Internet: www.dansstudioswing.nl. Kijk onder W.S.I.

Datum

30 en 31 januari 2010

Plaats

Olympic Sportcentrum, Nieuweweg 203 te Wijchen, tel. 024 6421333

Bereikbaarheid

Wijchen ligt aan de autosnelweg „s-Hertogenbosch - Nijmegen en
is eenvoudig en snel te bereiken vanuit alle delen van het land.
Een routebeschrijving is te vinden op onze website.

Programma
zaterdag

10.00 uur:
19.00 uur:

Rolstoeldansen Duo en Combi
Internationale wedstrijd voor Senioren I C t/m Hoofdklasse,
Senioren II C t/m Hoofdklasse, en Senioren III A en Hoofdklasse, Standaard

Programma
zondag

09.30 uur:

Internationale wedstrijd voor Debutanten 4 t/m 2, Standaard en Latin
Basisdansen Debutanten: Engelse Wals en Rumba
Internationale wedstrijd voor Adults Nieuwelingen t/m Hoofdklasse, Standaard
Internationale wedstrijd voor Adults C t/m Hoofdklasse, Latin

± 14.00 uur:
± 18.00 uur:
Zaal open

Steeds één uur voor aanvang van de wedstrijd

Entree

€ 15,50 per persoon. Toeschouwers tot 12 jaar gratis. Zaterdag overdag: € 9,-- per persoon.

Alle prijzen zijn inclusief bewaakte garderobe!
Bijzonderheden

Parketvloer van ± 550 m². Gratis voldoende parkeermogelijkheden (NB: parkeren in de berm is niet
toegestaan!). Gratis gebruik van toiletten. Zondag vanaf 16.00 uur geldt een entreeprijs voor
toeschouwers (dus niet voor deelnemers) van slechts € 3,50 per persoon.
Bij alle verschillende onderdelen van de wedstrijd is er een demonstratie, dus ook bij de debutanten!
Het tijdschema is een voorlopige. Kijk voor de meest actuele timetable op onze website.
Overnachten? We hebben een speciaal “Wijchen Swingt” arrangement! Zie onze website.

Opgeven

Uiterlijk woensdag 20 januari bij het wedstrijdsecretariaat van de NADB, www.nadb.eu.

op beide dagen zullen ”The Swing Dancers”
schitterende optredens verzorgen

verder jureren voor u (alleen zaterdag*, alleen zondag**):
Jaap ter Beek, Marja Bauling*, Walter Bonte, Roemjana de Haan, Ron Hoorn**,
Anton Reniers*, Ronald Straatman**, Henk Peter Vos, Marcel Wauters (B), Els Zwijsen**

Uitgerust genieten van
Wijchen Swingt?
Boek dan nú het Swing-Arrangement!
29 en 30 januari & 1 februari 2010
Slechts € 49,50 per persoon inclusief:
- overnachting in een tweepersoonskamer
- uitgebreid ontbijtbuffet
- info over de stad met leuke winkeltips
- voucher Holland Casino
Dit arrangement is op basis van een tweepersoonskamer, toeslag voor een
éénpersoonskamer is € 39,50.
De toeristenbelasting is € 1,76 p.p.p.n.

Mercure Nijmegen Centre ligt op slechts 20 minuten afstand van de
plaats waar de danswedstrijden worden gehouden.
Voor informatie en/of reserveringen:
MERCURE NIJMEGEN CENTRE
Stationsplein 29 - 6512 AB NIJMEGEN
Tel: 024-3238888 of H1356@accor.com
Onder vermelding van ‘Swing-arrangement 2010’

