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Innehåll & Villkor – Berättarkväll i Kärlekens Tröskloge 

 

När Under säsong, söndagar kl 19.30 - 20.30 

Kassan öppnar kl 19.00. Kan också arrangeras för 

grupper efter överenskommelse. 

Var Ammarnäs, Västerbotten. Samling i Kärlekens 

Tröskloge vid Vindelåforsens Stugby. Fri parkering. 

    

Hur  * Berättarkväll med bildvisning   

   * Vi sitter i kulturhuset Kärlekens Tröskloge  

 

Av vem?  Arrangör är Vindelåforsens Stugby 

Deltagare Minst 4 deltagare eller efter överenskommelse. En 

deltagare per biljett. 

 

Pris & betalning 140: -/person. (inkl. 6 % moms)  

Betalning senast kl 19.15 mot kvitto. Kortbetalning 

kan göras direkt i lokalen. Boka och betala online via 

www.bertejaure.se  

Vad ingår Berättare och bildvisning. 

Vad tillkommer Böcker och souvenirer till salu efter föreställningen. 

Utrustning Ingen särskild utrustning behövs.  

Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper krävs.    

Bokning & frågor online bokar du på: www.bertejaure.se   

Telefon: +46 (0)70-611 03 01  

Avbokning Bokad, men ej utnyttjad biljett faktureras med fullt 

pris. Avbokning samma dag faktureras med 30 % av 

priset. Vid avbokning på grund av sjukdom 

återbetalas biljettpriset vid uppvisande av läkarintyg. 

Inställd tur Om föreställningen ställs in återbetalar vi avgiften. 

Kommunikation Vänligen stäng av mobilen under föreställningen 

http://www.bertejaure.se/
http://www.bertejaure.se/
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Försäkring Arrangören har kundolycksfallsförsäkring 

Miljöansvar Vindelåforsens Stugby är ansluten till Sorsele 

Kommuns system för källsortering. 

Naturhänsyn Inte störa, inte förstöra - är en grundregel hos 

AGVV. Gäller också på kulturarrangemang. 

Kvalitet Urban är auktoriserad dramapedagog RAD sedan 

1982 och vidareutbildad i konceptet ”Gränslösa 

Guider” 2012. 

Säkerhet Lokalen har brandvarnare och brandsläckare, 

förbandslåda finns tillgänglig, följ guidens 

instruktioner. 

HLR  Guider i AGVV vidareutbildas i HLR vartannat år. 

Tillgänglighet Berättarkvällen kan avnjutas även av synskadade. 

Lokalen har HKWC och går att nå med rullstol. 

Lokalen är inte allergisanerad. 

Fotografering Fotografering förbjuden under pågående 

föreställning. Jag tillåter inte heller ljudupptagningar. 

Vill ni fotografera kan ni göra det efteråt. Fråga er 

berättare om lämplig tidpunkt. 

Språk Föreställningen sker på svenska. Efter 

överenskommelse kan vi arrangera på tyska eller 

engelska.  

 Berättelsen kan beställas av grupper på annan 

tid efter överenskommelse. 
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