
Båstadsträffen 20 år, 2 sep 1997 – 2 sep 2017 
Båstadsträffen fyller 20 år hösten 2017. Detta hade vi tänkt att fira med ett lite extravagant 
tema, nämligen burlesque. Lördagen kommer bland annat att stå i burlesquens tecken. 

Vi kommer att ha öppet hus på Enehall för alla intresserade som är intresserade på lördagen. 
Vi skall försöka skrapa ihop lite utomhus musik under ett tält på lördagen. Vi kommer att 
bjuda in vänner och gäster. Om media är intresserade är de också välkomna för att höra vad vi 
är för ena. Här kommer naturligtvis vårat fotokodex att gälla. 

För att ta reda på vad burlesque rör sig om, kan du följa länkarna härunder. 

Vi har lyckats få tag i en underhållare som kommer underhålla oss på lördag kvällen, varvat 
med lite musik och lite prat från styrelsens sida. Vi firar ju 20 år denna gången. 

Nämligen Nalle the Great, en underbar människa som har många strängar på sin fiol, bl. a.  
Burlesque. Han är bl.a . en av deltagarna i cirkus gruppen ”Burnt out punks”, 
http://www.burntoutpunks.com/ som gör några fantastiska nycirkus-shows. Han är också  
grundaren av den svenska delen av organisationen ”Clowner utan gränser”, 
https://skratt.nu/om-oss/sa-borjade-allt , där han har roat många barn som har det svårt. Se 
också Clowner utan gränsers hemsida, https://skratt.nu/. Samtidigt är han Zigfrid the Great 
and his equilibristic acrobats i http://www.moulinnoir.se/se. 

 

Burlesquens innehåll kan tolkas på många sätt och vis. Så deltagarna på Båstadsträffen kan här 
verkligen få möjlighet att använda sin fantasi till att kreera ett outfit inom en brett erkänd 
genre, som medger att de verkligen kan dyrka sin inre kärlek till sig själv, visa upp sig och ha 
roligt. 

Burlesquen är en livsbejakande konstform som alla kan ta del i. 

Här ett lite axplock av länkar: 

http://www.oakleys.se/vad-ar-burlesque 

http://www.burleskakademien.se/vad-aer-burlesk 



https://sv.wikipedia.org/wiki/Burlesk 

http://stockholmburlesquefestival.com/ 

 

Eller ta och googla själv.  

 

Nalle the Great kommer att vara konferencier på lördagskvällen från 19-tiden till sent och 
underhålla under slagets gång. 

PS. Det är inget tvång att ”klä ut sig” i ett extravagant outfit, men vi i styrelsen tycker alltid att det är roligt när folk gör 
lite extra utav sin klädsel. Därav dessa teman på bl.a. galamiddagen som vi nästan har gjort till en tradition. Genom 
tiden har vi ju haft teman som ”Glitter & Glamour”, ”Rocky Horror Night”, ”Working girl” etc. Listan har varit lång. 

 

Väl  mött på Båstadsträffen 
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Alice, Bianca och Jane på slak lina i tjusiga burlesque outfit. 


