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Varberg ska slå rekord i fuldans 

Den 28 april firar vi Dansens dag i Varberg. På programmet står 
bland annat ett rekordförsök i fuldans. Nu hoppas vi att så många 
som möjligt hakar på och gör sina knasigaste moves på torget. Vi 
uppmanar också lokala företag och organisationer att utmana sina 
konkurrenter i fuldans på sociala medier. 

Firandet är späckat med aktiviteter. Det blir bland annat superhjältedisco, 
lunchbeat, open stage och utomhusbio med filmer som Dirty Dancing och JUCK. 
Klockan 16.25 försöker vi slå rekord i fuldans på Varbergs torg.  
 

- Dans är inte bara för dem som kan göra en elegant piruett eller en cool 
stegcombo. Man behöver faktiskt inte ens ha taktkänsla för att kunna 
dansa. Vi tror att varbergare vågar bjuda på sig själva och hoppas att 
många sluter upp i en härligt osynkad dansuppvisning, säger Magnus 
Thomson, destinationsutvecklare. 
 

Den som vill kan redan nu ladda inför fuldansen genom att lägga upp sitt 
roligaste fuldansklipp i sociala medier med hashtagen #varbergfuldansar. 
 

- Vi uppmanar lokala företag och organisationer att utmana varandra i 
fuldans på sociala medier. Kan krögarna dansa knasigare än handlarna? 
Är Varbergs busschaufförer spexigare än taxichaufförerna? Vilken 
idrottsförening dansar galnast? Upp till bevis och glöm inte tagga dem ni 
utmanar, säger Magnus Thomson.  
 

Dansens dag bjuder också på en hel del välsynkad dans, hela programmet finns 
på: www.varberg.se/dansensdag. 
 
För mer information, kontakta: 
Magnus Thomson, destinationsutvecklare, 070-810 29 29 

magnus.thomson@varberg.se 
 
Dansens dag arrangeras av Varbergs kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, 
Bio Capitol, Teater Halland/Doc Lounge Varberg och föreningen Varberg Handel. För dagens 
uppvisningar står dansgrupper från Dansstudion, Kulturskolan Varberg, Centralen och ABF. 
 

Den internationella dansdagen etablerades redan 1982 och firas över hela världen. Egentligen 
infaller Dansens dag i år på söndagen, men vi valt att fira under lördagen då det också händer 
massa annat skoj på stan. 
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