
 
 

Barnlek 15.-19. juli 2020 i Mölnlycke står for døren! 

 
Stævnet starter onsdag d. 15. juli. Det vil være muligt at ankomme og bo på skolelogi fra om 

mandagen (d. 13. juli) hvor første mulige måltid er frokost, og frem til og med søndag d. 19. 

juli, som også er hjemrejsedag.  

Alle i aldersgruppen 8 – 16 år har mulighed for at deltage sammen med en leder/ansvarlig. 

 

Transport: 

Mölnlycke kan nås både i bil eller med tog og bus. Man kan desuden sejle eller flyve til 

Göteborg og derefter tage tog eller bus resten af vejen. 

 

Tilmelding: 

Se vedlagte vejledning omkring tilmelding eller Nordlek.dk.  

Sidste tilmeldingsfrist er 15.marts. 

 

Prisen for stævnet er 2000 SEK. Folkedans Danmark, Spillemandskredsen og DGI Dans og 

Musik giver et tilskud på kr. 500 til børn under 18 år.  

Prisen dækker kost og logi under stævnet (fra frokost onsdag til og med morgenmad søndag), 

workshops, legestuer, koncert og et stævnemærke. På barnlek2020.se findes der oversigt over 

måltider, priser, stævneprodukter og evt. ekstra overnatning før stævnet. Her findes desuden 

en masse andre informationer, som kan være nyttige at læse inden ankomst.  

 

Udflugter: 

Stævnet tilbyder ingen udflugter, hverken før eller under stævnet, men på hjemmesiden ligger 

der forslag til forskellige udflugter, som man selv har mulighed for at tage afsted på. Vejret i 

Mölnlycke minder om dansk sommer - altså en god blanding af det hele, så sørg for at have 

tøj med til lidt af hvert. 

 

 

 

 

https://barnlek2020.se/


Opvisninger: 

Danmark laver en samlet nationalopvisning, der i år ledes af Mette Lukasiewicz og Carsten 

Jørgensen. 

I kan se dansene til den danske nationalopvisning på https://www.nordlek.dk meget snart. 

Derudover kan de enkelte grupper tilmelde egne PR-opvisninger ifm. tilmeldingen til 

stævnet. 

Danmark skal stå for aktiviteter med sang, dansekurser og legestue for ældre børn, 

dansekurser og legestue for yngre børn samt kursus i danske sanglege. Hvis du er instruktør, 

og har lyst til at byde ind, så skriv til den danske stævne komité på nedenstående 

mailadresser. 

 

Yderligere information: 

Der findes yderligere information på https://www.nordlek.dk og 

https://www.barnlek2020.se/. 

Har I spørgsmål, er I mere end velkomne til at skrive enten i Facebookgruppen: “Danskere til 

BARNLEK 2020” eller sende en mail til: boernogunge@folkedans.dk (Folkedans Danmark), 

gitte.nygaard.andersen@dgi.dk (DGI Dans og Musik) eller  info@spillemandskredsen.dk 

(Spillemandskredsen). Skriv “BARNLEK 2020” i emnefeltet. 

 

Programmet. 

Vær opmærksom på at det medfølgende program er foreløbigt. Der kan forekomme rettelser. 

 

Vi glæder os til at se jer til Barnlek 2020! 

 

Mange hilsner 

 

DGI Dans & Musik, Folkedans Danmark og Spillemandskredsen 
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