DANSEFESTIVALEN 2020
Udsættes pga. Covid-19

Nye datoer for dobbeltkoncert med

VIKINGARNA & Christer Sjögren
er fredag 6. og lørdag 7. august 2021
I en fælles beslutning med artister og samarbejdspartnere, har vi besluttet at udsætte
Dansefestivalen 2020 og dobbeltkoncerten med VIKINGARNA & Christer Sjögren til 2021.
Vi ønsker at skabe en god oplevelse med fuld tryghed
Vi kan grundet covid-19 og gældende retningslinier fra myndighederne, ikke pt.
ansvarsfuldt gennemføre Dansefestivalen 2020. Vi er kede af situationen med da det er
vores store ønske at præsentere en helt fantastisk Dansefestival, samt et længe ønsket
gensyn med skandinaviens største danseband gennem tiderne, har vi derfor valgt at
udskyde til næste sommer.
Nye datoer - mere sommer, mere dans
Det er dog med stor glæde at vi kan fortælle, at de nye datoer for Danmarks eneste
koncerter med VIKINGARNA & Christer Sjögren, i stedet for som først planlagt som
efterårskoncerter i oktober, nu kan præsenteres som eventyrlige sommerkoncerter på
Knivholt Hovedgaard fredag den 6. og lørdag 7. august 2021 - og vi glæder os til et brag
af en sommerdans.
Meget stor interesse - gem dine billetter!
Alle kræfter bag Dansefestivalen er meget overvældet over den enorme interesse for
VIKINGARNA & Christer Sjögren og den nye dansefestival satsning for det brede og
voksne publikum. Vi nåede aldrig at komme igang med markedsføringen før corona satte
det hele i stå.
Det er derfor også helt utroligt at der alligevel er solgt mere end halvdelen af alle billetter.
Vi håber at rigtigt mange af jer vil beholde jeres billetter, som vi blot konverterer til de nye
datoer. Det er klart at nogle billetkøbere, af forskellige årsager kan være forhindret i at
deltage på de nye datoer. Er dette tilfældet, kan man selvfølgelig få refunderet sit billetkøb
hvis man ønsker dette. Vælger du at beholde dine billetter, gælder de samme
handelsbetingelser fortsat, så skulle koncerterne mod forventning igen blive udsat eller
aflyst, kan du vælge at få refunderet dit køb.
Hjælp os, behold dine billetter og få en fantastisk oplevelse med skandinaviens
største danseband næste sommer.
Der er allerede lagt rigtigt meget arbejde i skabelsen af Dansefestivalen og vi håber at
mange af vores billetkøbere, ønsker at beholde deres billetter og opleve gensynet med
VIKINGARNA til sommer næste år i stedet.
På vegne af artister og samarbejdspartnere, Jan Michael Madsen

Dansefestivalen, Frederikshavn, Danmark

Her følger en beskrivelse af hvordan du skal gøre, uanset om du ønsker at beholde
dine billetter eller få dit køb refunderet. Du kan finde mere info på
www.dansefestivalen.dk og har du spørgsmål er du meget velkommen til at sende os en
mail til: info@dansefestivalen.dk
1) Har du f.eks. købt billetter til fredag den 2. oktober 2020 og ønsker at beholde billetterne og
opleve VIKINGARNA & Christer Sjögren og de andre dansebands fredag den 6. august 2021,
skal du ikke foretage dig noget. Dine billetter ændres i vores billetsystem automatisk til den nye
dato. Du anvender blot de billetter du allerede har modtaget.

2) Det samme gælder hvis du f.eks. har købt billetter til lørdag den 3. oktober 2020, og ønsker at
opleve VIKINGARNA & Christer Sjögren og de andre dansebands lørdag den 7. august 2021. Du
skal ikke foretage dig noget og dine billetter ændres hos os til den nye lørdag.

3) Har du f.eks. købt billetter til fredag den 2. oktober 2020 og af en årsag har brug for at ændre
til lørdag den 7. august 2021, - eller omvendt (lørdag til fredag), er dette også muligt.
Du skal blot sende os en mail og skrive dit ønske. Send til info@dansefestivalen.dk (OBS: dette
kan klares så længe lager haves til ønskede dato)

4) Ønsker du at få refunderet dit køb hos Dansefestivalen grundet arrangementets udsættelse til
ny dato, skal du blot senest den 15. september sende os en mail, hvor du påfører det ordre nr.
som dit billetkøb har. (du finder ordre nr. på dine billetter og i den mail du har modtaget ved
billetkøbet). Så refunderer vi dit køb til det kort som er anvendt ved billetkøbet.

