Välkommen till årets Gymnasiebal på Louis De Geer den 31 maj
Årets bal kommer att bli något alldeles extra. En kväll som du kommer att minnas länge!
Balen börjar med att skolorna går in i turordning. De första går in kl. 15.30 och väl inne kan
de som vill fotograferas och köpa bilderna. Sedan blir det mingel på Kråkholmen fram tills
middagen serveras kl. 19.00 Under kvällen bjuds på underhållning och den traditionsenliga
valsen. I Balbiljetten ingår också inträde till Puls eller Arbis för de som vill. Eller så kan ni
välja att stanna på Louis De Geer.
Balen har 18 årsgräns. Louis De Geers regler tillåter inte att minderåriga är på plats om
personen inte tar studenten. Om du är under 18 år och ska ta studenten är det viktigt att du
meddelar det till oss på vår mailadress.
Balbiljetten kostar 500:-. Du betalar genom att swisha till det nummer som finns i
anmälningsblanketten. Kom ihåg att du även i swishen skriver personnummer, namn, skola
och klass (om du inte går på någon av skola skriver du din baldejts skola och klass). Om du
inte har möjlighet att swisha maila oss på gymnasiebal2019@gmail.com så löser vi det på
något annat sätt. Biljetterna delas ut på din skola efter att anmälningstiden har gått ut. Exakt
tid för varje skola meddelas senare.

Vi har även ett facebookevenemang som du kan gå med i. Den heter Balen 2019 Norrköping

Balmeny:
·
·
·

Ostterrine

med sparris, rädisor och paprikacreme, fröknäcke
från Visätters gård med Cognacsås och rostad potatis
Fruktsallad i glas med citroncreme och kokos
Kalkonfilé

Vid anmälan ska du ange om du behöver någon specialkost. Dubbelkolla gärna det innan du
skickar din anmälan. Det är viktigt att all information är rätt. Tänk också på att om du har
specialkost är det viktigt att du sitter på rätt plats när maten serveras så att du inte får fel
mat.

Valsträning
Tycker du att du behöver finslipa dina valssteg kan du passa på att komma till vår
valsträning på Stadium Arena den 15 maj klockan 16.30-18.00 i Hall B.
Sista anmälningsdagen är 10 maj, så kom ihåg att göra din anmälan i god tid.
Här är länken till anmälningsblanketten: Anmälan till balen
Om du av någon anledning vill byta baldejt så mejlar du det till
gymnasiebal2019@gmail.com senast fredagen den 24 maj.
På baldagen kommer de olika skolorna ha fasta tider då ni går in på balen. Alla på skolan
går in samlat så se till att vara där i god tid innan, minst 15 minuter.
Här är tiderna för de olika skolorna:
15.30 Kungsgård
16.00 De Geer
16.30 Eber
17.00 Haga
17.30 Himmelstalund och Lärling
Om du har några frågor kan du vända dig till kontaktpersonerna på din skola eller maila din
fråga till: gymnasiebal2019@gmail.com.
Vi har även ett facebookevenemang som du kan gå med i. Den heter Balen 2019
Norrköping

Kontaktpersoner för de olika skolorna:
Haga
Kungsgård
De Geer
Eber
Himmelstalund
Lärling

Petra Kawmi, Amanda Gecer
Emilia Pilevång, Vendela Ericson
Hugo Berg, Julia Kronqvist
Joanna Hanna
Tristan Bergström, Ingrid Larsson
Amanda Millstam Hernell, Hristina Thriskou

Välkommen till Gymnaisebalen 2019

