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RINGtTEDEGNENS FOLKEDANSER(~ORENING
starter.) hold den 20. September 2000. I

Vi danser i ANLÆGSP AVILLIONEN

"HUM0RHOLDET"
Humørholdet er foreningens ældrefolkedanserhold. Holdet danner rammen
om mange fornøjelige timer med socialt samvær og folkedans i et tempo,
der er tilrettelagt for den ældre generation. Det er sjov og livsbekræftende
motion at danse rundt parvis, i kredse og kvadriller.
Klokken 14,30 starter dansen. Ien pause drikker vi kaffe og synger sange.
Klokken 16,25 slutter vi af med/en sang og går hjem.
Hvis du ikke har en partner så kom alligevel, du er nok ikke den eneste.

HANDIHOLDET
Er holdet for psykisk - og fysisk handikappede. Her er der mulighed for at
danse folkedans og nyde den gode musik. Dansene bliver tilrettelagt så de
passer til de medlemmer der kommer på dette hold. Dansen og musikken
skaber en dejlig afveksling i hverdagen.
Vi danser fra klokken 17,00 - 18,30.

AFTENHOLDET
Er grundstammen i Ringstedegnens Folkedanserforening. Her går dansen
noget hurtigt, men der bliver også lagt meget vægt på, at vi skal lære nye
og til tider noget svære danse. Det er dog ikke mere svært end nye dansere
har god mulighed for at være med, idet vi altid starter med at lære de
nødvendige grundtrin. "Gamle" dansere er også flinke til at hjælpe nye
dansere i gang med dansen. Så har du lyst til folkedans, så kom endelig og
vær med hos os. Kom også selvom du skulle mangle en partner.
Dansen starter klokken 19,30 og fortsætter til 21,30.
Kaffekurven har vi med hver aften. Kaffen drikker vi så i den nødvendige
pause. Som noget nyt i år bør vi invitere et par gode venner med til den
første danseaften hver måned. Giv dine venner en god danse- og
musikoplevelse.

KOM OG VÆR MED, MEN PAS pA, DET KAN VÆRE
STÆRKT VANEDANNENDE AT GA TIL FOLKEDANS!!

SKOVDE I SEPTEMBER
Fredag den 15. ~ r'tember drager vi en hel busfuld til C,ovde
Folkdansgille for at fejre deres 60 års jubilæum. Vi tager afsted sammen
med Midtsjællands Spillemandslaug, som også leverer musikken til vores
opvisninger. For alle tilmeldte er der træning i Anlægspavilionen den 16.
August kl. 19,30. Praktiske anvisninger kan også komme denne aften.
Jeres biler skulle kunne stå nogenlunde ugenert hos formanden. Bussen
kører fra Englerupvej 51 kl. 09,00. Anlægspavilionen kl. 09,10 og
endelig fra STA TOIL iBen1øse kl. 09,15. HUSK at være præcise.
Vi kører fra Skbvde ca. klokken 14,00 søndag eftermiddag.

DANSENS DAG I RINGSTED
Programmet for dansens dag bliver som følger:
11,00 - 12,30 Dans på torvet. Humørholdet, aftenholdet og

et hold fra Dansk Seniordans giver opvisning.
Vi vil forsøg et få publikum med i dansen.

14,30 - 16,30 Workshop i Anlægspavilionen. Dansen vil
foregå som en vekselvirkning mellem
seniordansernes og humørholdet danse.
Alle er velkomne

18,00 - 22,00 Mdansningsbal i Anlægspavilionen. Alle dagens
deltagere er velkomne.
Der er fællesspisning af medbragt mad.
Der fælles bal og sang.
Der er kafebod med medbragt kaffe.
Musikken leveres afKulturtrioen og båndmusik.
Entreen er kun 20,00 kr.
Husk at tilmelde dig snarest.

TILMELDING til Børge Steen inden 16. august på tlf. 57 61 69 38

SANGBØGER
Danske Folkedansere har udgivet en ny sangbog. Foreningen har anskaffet
en del, som vil kunne lånes når vi har brug for at synge.
Det er måske dog også en god ide at investere de 50,00 kr. som sangbogen
koster. Der er blevet tilføjet rigtig mange gode og brugbare sange i denne
nye udgave. Formatet er dog også blevet større, så nu skal der store
lommer til for at rumme den.


