Tilhører:

FOLKEDANSER NYT
RINGSTEDEGNENS
FOLKEDANSERFORENING

NYTTIGE DATOER
1 april
4 april
2 juni
6 juni
12 juni
21 juni
23 juni
9 – 14 juli
11 juli
19 august
10 november
12 december
9 februar 2002

Danse – og musikcafe
Sæsonafslutning med Les Lanciers
Pinselegestue, Bjergmarkshallen Holbæk
Landsstævnetræning, Slagelse
Landsstævnetræning, Sorø
Landsstævnetræning, Holbæk
Sct Hansaften hos formanden på Bækgaard
Landsstævne i Ballerup
Ældrearrangement i Ballerup
Folkedansens dag på Nyvang
Legestue med Lone Schmidt fra Padborg
Juleafslutning
Revy

Rudsvedby Skole
19,00 – 22,00
18.00 – 24.00

18,00
Tilmeldte
Tilmeldte
10,00 – 17,00
18,00 – 24,00

BESTYRELSEN
Formand
Næstformand
Kasserer
Ølmand

Dragtudvalg

Jens-Christian Nielsen
Connie Jensen
Poul Nielsen
John Holst
Anni Frandsen
Børge Steen
Rita Hansen
Hanne Gravesen

57 67 45 81
57 61 62 56
57 61 30 75
57 61 63 48
57 61 56 74
57 61 69 38
57 61 81 18
55 76 12 98

8. udgave
marts 2001

FÆLLES SÆSONAFSLUTNING

DRAGTUDLEJNING

Onsdag den 4. april klokken 19,00 vil vi prøve noget nyt i vores
folkedanserforening. Vi vil arrangere en fælles afslutningsfest for både humørog aftenholdet. HVAD vil være mere naturligt end samles om en dans vi
benytter på begge hold, nemlig Les Lanciers.
Vi starter kl. 19,00 med en fælles træning af dansen. Derefter er det tid til at
indtage et let traktement bestående af ost, pølse og vin. (øl eller vand) .
HEREFTER skal vi til det rigtige bal, hvor vi svinger os i dansen i det store
festskrud. Husk Les Lanciers er en herskabsdans, hvor det var vigtigt at være
standsmæssigt påklædt. Det er vi så også.
Billetter af 35,00 kr. skal i forvejen købes.

Som det blev vedtaget på generalforsamlingen er alle foreningens dragter nu
blevet flyttet fra Anlægspavilionen til Hanne Gravesens adresse.
Hanne står nu for udleje og vedligeholdelse af vores dragter. Prisen for at leje en
dragt er så lav som 100,00 kr. pr. gang. Samtidig med lejen skal der betales et
depositum på 100 kr. som tilbagebetales hvis dragten afleveres rettidigt og uden
skader.
HUSK at bestille dragter i god tid, da efterspørgslen er stor.

LANDSSTÆVNE
Prøv at tage med til et landsstævne, det er altid en rigtig god oplevelse.
Landsstævnet i Ballerup skulle nu være lagt i så faste rammer at vi med god
samvittighed kan se at få klaret tilmeldingen. Husk sidste frist for tilmelding er
den 21 marts i Anlægspavilionen eller senest den 25 marts, hvis det aftales med
Connie, som står for tilmeldingen.
Hele programmet for stævnet er at læse i Hjemstavnsliv nr. 1 2001.
I forbindelse med landsstævnet bliver der den 11 juli også arrangeret en dag for
ældre-folkedansere. Tilmelding til Klaus eller Marianne senest den 28 marts.

SANKT HANS AFTEN
I lighed med de tidligere år inviterer Inger og Jens-Christian til Sankt Hans aften
på Bækgaard , Englerupvej 51 i Høm.
Vi spiser i laden, så regnvejr er ingen hindring, men husk endelig borde og stole
så I ikke skal stå op hele aftenen.
Klokken 18,00 er der varme på den store grill, så du han få grillet lige det stykke
kød du har lyst til. Der er også den mulighed at købe kød fra den gris som vil
blive grillet lige til lejligheden. Pris for kød: 25,00 kr.
Som sidste år har er der mulighed for at medtage bare en slags salat og så sætte
den på vores store fælles salatbufet. Men du bestemmer selv.
Kaffen er foreningen vært ved, men medbring selv din kage.
Efter bålet vil vi stege nogle pølser på grillen.
Der er ingen tilmelding til denne aften og du er velkommen til at tage et par
venner med, hvis du har lyst.

FOLKEDANSENS DAG
Vestsjællands Amts Folkedansere afholder folkedansens dag i Nyvang ved
Holbæk den 19 august. Dagen starter og slutter med faneind- og udmarch.
Alle opvisninger forventes at blive på aktivitetspladsen, men enkelte opfordres
også til at danse ved husmandsstedet.
Der er ophængt tilmeldingslister til denne dag, og jeg opfordrer så mange som
muligt til at være med til opvisningen, og det gode kammeratskab der kan
blomstre på denne dag.

INTERNET ADRESSER
Det er efterhånden mange af vores medlemmer der kan gå på nettet, og derfor
vil vi give Jer nogle interessante adresser:
Vestsjællands Amts Folkedansere: http://hjem.get2net.dk/dfva/
Danske Folkedansere:
www.df.dk
Nordisk stævne i Næstved:
www.norlek2003.dk
Diverse om folkedans:
http:// come.to/folkdance

HANDIDANS
Vores forening var opfordret til at være værter for et handidansestævne i starten
af maj. Alle aftaler var på plads, men desværre var der ikke tilslutning nok, så
arrangementet bliver ikke til noget i denne omgang.

ANLÆGSKONCERTER
Vi håber at kunne deltage i Anlægskoncerterne igen i år, men de er ikke planlagt
endnu. Når de er på plads vil vi kontakte Jer og bede om hjælp til de meget
populære opvisninger.

