
 

 
 
 

VÄLKOMNA till GIF:s 50-årsjubileum 
 
 

Instruktör: Snezhana Balkanska med musikern Sasho Mitev 

från Makedonien 
 

Datum: 11-13 nov 2016 
 

Program: Fredag Fest 18.00. Dans till CD och från ca  

20.00 till Andra Generationen  
 Bröd, pålägg och snacks serveras. 
 Ta med egen dryck. 

Lördag Kurs 10.00-16.30 
OBS! Lör-sön kurs: ta med ev. mellanmål 
och dryck. Lunch ätes ute. 
Det finns tid för att gå hem innan festen.  
Stor jubileumsfest 19.00. 
Makedonsk buffé. Ta med egen 
dryck. Dans till Kopanitsa 
Gärna folkloristisk klädsel, om ni har. 

Söndag Kurs 10.00-15.30 
Lunch ätes ute. Ett fåtal duschar finns. 
 

 

Platser: Vi kommer att vara på två olika ställen:  
Medborgarhuset, Gamlestan och Exercishuset, Heden 

 
 Forts nästa sida 



LOKAL fredag kväll och lördag kväll: Medborgarhuset Gamlestan 
I östra Göteborg, stadsdelen Gamlestan. Brahegatan 11.  
Ligger i samma hus som Gamlestans bibliotek. https://www.vasttrafik.se/ 
Hållplats SKF, spårvagn 7 eller 11 (mot Bergsjön), och 6. Nattrafik finns. Lokalen ligger 
ca 150 m rakt fram från hållplatsen, korsa gatan med SKF i ryggen. Se bifogad karta. 
 

LOKAL lördag kurs och söndag kurs, dagtid: Exercishuset, Heden 
I centrala Göteborg, Heden Parkgatan 35 (nära Trädgårdsföreningen och 

Centralstationen. https://www.vasttrafik.se/ 
Hållplats Heden, bl a buss 50 (mot Kallebäck). Gångavstånd från centrala 
Göteborg eller hållplatserna Kungsportsplatsen/Valand. Se bifogad karta. 
 

 We proudly present: 
 

  Snezhana Balkanska 
Snezhana är född 1965 i Skopje, Makedonien. 1979 började hon 
att sjunga och dansa i gruppen DKC Karposh. Mellan 1980 till 
1985 medverkade hon som professionell sångerska och dansare i 
gruppen Tanec och gjorde även soloframträdanden för 
Makedonien. Snezhana höll sitt första dansseminarium 1998 i 
Skopje tillsammans med Martin Ihns från Holland. Sedan dess har 
hon haft många internationella kurser; bland annat i Europa, 
Japan, USA, Kanada och Australien. 

 

Sasho Mitev spelar kaval. Han är född i Strumica 1980 och är 
utbildad på musikhögskolan i Skopje.  
 

 
Andra Generationen 
Rikskänd svensk-makedonsk orkester som spelar musik med rötterna på Balkan, 
framför allt i Makedonien. Bandet bildades 1988 av söner till arbets-
kraftsinvandrare som kom till Sverige från Makedonien under 1950- och 1960-
talen. De spelar ofta i Göteborgsområdet och har medverkat i radio och TV. 

 

 
Kopanitsa 
Orkester från Göteborg som blandar sina egna musikaliska erfarenheter med 
balkanmusiken. De har gjort talrika framträdanden i Göteborgsområdet och 
medverkat i radio och TV. Samarbetar med GIF/Balkandansarna, körer som 
Sedjanka och olika jazzgrupper. 

         
Sitt inte där och häng 
ta dig en balkansväng 
När GIF kallar till fest 
är du vår bästa gäst 

 

Hälsningar GIF / Balkandansarna i Göteborg  

https://www.vasttrafik.se/
https://www.vasttrafik.se/

