
Året är 1680, uti September månadh...

Högwälborne Pariser Ambassadören och Konungagunstlingen tillika, Friherre Nils Bielke önska så 
ändtligt inwitera eder alla till att deltaga i en till lika delar både storslagen och intim afton "a la française" 

uppå Salsta Slott invid Uppsala, den 16:e September, widpass sex om aftonen.

Allt för att på detta sätt söka förströ Hans Majestät Konung Carolus XI, dess gemål Prinsessan Ulrica 
Eleonora af Oldenburg samt Hennes Majestät Änkedrottningen.

(Äfven de både Fransyske och Danske Ambassadörer komma att närfvara).

Aftonen skola erbjuda eder förnämlig förströelse af mångahanda slag. Musik, sång och dans (af Världs-
klass), Skådespel, Bu�éer (souper samt Confectbord), Feu d'arti�ces, etc. 

Slottsherren komma naturligtvis äfven att visa eder runt uti det wackra huset. 

Allt detta till det facila priset af blott 1 090:- pp.
!Ni hwilja icke utebli!

Observera: blott Inbetalt belopp är detsamma som en billet.

* Inbetalningen göras till Bankgironummer: 122-4989

Ni skall därefter skrifva oss ett mail med edert fullständiga namn, hvilket ni sedan skickar till: 
menuettakademien@gmail.com 

Dvs: fullständigt namn och adress, eventuella matpreféferences, 
samt vilken nivå på dansen ni önska deltaga uti. Nivåerna hvilka gifvas äro numrerade: 1, 2 eller 3.

1: motsvara "mycket van", 2: "mindre van" och 3: "nybörjare".

Menuett Akademien komma äfwen genomföra:

* Dels en "Dansworkshop" (till själfkostnadspris) med samtliga danser hwilka skola dansas å Salsta.

* Dels en "dräktafton"med en liten föreläsning, samt därpå följande frågestund och 
"Skapa stilen-tips". Äfven denna till själfkostnadspris.

Datum för dessa båda tillfällen meddelas senare.

* Då Salsta slott ligga mycket ensligt beläget, ordna vi äfven med busscharter från Stockholms Central. 
Tur och retur. Också denna till ett mycket förmånligt själfkostnadspris.

* Uti den rikliga bu�én ingå ett antal glas öl eller vin samt välkomstdryck. Därefter �nnas utskänkning, 
äfven denna till själfkostnadspris.

* Bästa habit/utstyrsel komma gifvetvis att belönas.

Waren alla warmt Wälkomna till en enastående afton. 
Une vraie grande nuit des merveilles.

(Wänligen observera slutligen att egna bestick, tallrikar och glas/bägare må medföras 
för den där historiska känslan...)


