Tilhører:

FOLKEDANSER NYT

NYTTIGE DATOER
7 marts
7 april
17 april
26 maj
9 juni
12 juni
24 juni
26. juni
6 –10 juli
15 august
23 oktober

Kursus i specialdanse. Firhøjskolen
Fælles sæsonafslutning
Opvisning i Centret sammen med Landsbykvadrillen
Fællestræning til Skive. Bjergmarkshallen Holbæk
Fællestræning til Skive. Søndermarkshallen Slagelse
Opvisning i Den Fynske Landsby
Fællestræning til Skive. Frederiksberghallen Sorø
Grøn koncert hos Mogens og Connie
Landsstævne i Skive
Folkedansens dag på Nyvang i Holbæk
DF 75 års jubilæumslegestue, Høng landbrugsskole

10,00 – 14,00
18,30
19,30
19,30
8,30
19,30

12,30 – 17,00
18,00 – 23,30

BESTYRELSEN
Formand
Næstformand
Kasserer

Dragtudvalg

Jens-Christian Nielsen
Connie Jensen
Poul Nielsen
John Holst
Anni Frandsen
Aase Hansen
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 60 02 14
57 61 81 18
55 76 12 98

RINGSTEDEGNENS
FOLKEDANSERFORENING
14. udgave
2004

JULEAFSLUTNING
Det blev en rigtig dejlig oplevelse at være med til juleafslutningen for begge
hold den 10. december Det er dejligt at der er blevet en bedre samhørighed
mellem vores to forskellige hold.

GENERALFORSAMLING
Vores generalforsamling onsdag den 14. januar blev afviklet på noget der vist må
ligne rekord for vores forening. Det ville dog for bestyrelsen være godt om der
var flere tilkendegivelser og forslag at arbejde videre på.

KAFFEKOPPER
Samlingen af kaffekopper er nu slut for denne gang. Jeg har videresendt 347
kopper til Vest Sjællands Amts Folkedansere. Det synes jeg er flot resultat. Tak
for hjælpen.

DILETTANT
Den 31. januar opførte dilettantholdet stykket: GRØNKØBING BANK
Der var pæn tilslutning til eftermiddagsforestillingen lørdag og det blev nærmest
et tilløbsstykke om aftenen. Der skal lyde en tak til alle hjalp til med dette store
arrangement og også til de medvirkende i stykket.

AFSLUTNING AF SÆSONEN
Onsdag den 7. april er der fælles sæsonafslutning.
Vi starter med spisning af festmiddag klokken 18,30.
Der vil blive serveret en 3 retters menu og kaffe. Drikkevarer er for egen
regning. Vi vil denne aften sælge både vin, øl samt sodavand.
HUSK drikkevarer skal købes og må ikke medbringes.
Prisen for denne menu vil være så beskeden som 100,00 kr.
Det vil af hensyn til arrangementet være nødvendigt med tilmelding senest den
31. marts.
Efter middagen vil der være danseopvisning af de to hold. Vi får måske også
gæster der vil lave opvisning for os.
Reserver allerede nu datoen og vel mødt til en hyggelig aften. Til sådan en fest
er det selvfølgelig det fine tøj der skal findes frem.

OPVISNING
Lørdag den 17. april skal vi sammen med Landsbykvadrillen lave en fælles
opvisning i Centeret. Anledningen er Midtsjællands Spillemandslaugs nyligt
overståede jubilæum. Vi møder med mindst en kvadrille.

OPVISNING I DEN FYNSKE LANDSBY
Spillemændenes jubilæum tager en ny dimension den 12. juni, hvor de har
inviteret to kvadriller fra Ringstedegnens Folkedanserforening med på udflugt til
Fyn. Først besøger vi jernbane museet, hvorefter vi nyder den medbragte mad.
Finalen bliver spillemændenes koncert i Den Fynske Landsby.
I forbindelse med deres koncert danser to kvadriller i dragter til den herlige
musik.
Prisen for deltagelse i dette flotte arrangement er 0,00 kr.
På vejen hjem skal vi spise et eller andet sted som Spillemandslauet har
reserveret til lejligheden. Her er middagen for egen regning.
Tilmelding er nødvendig snarrest og det er princippet om først til mølle og så
videre….

TILMELDING TIL DEN FYNSKE LANDSBY.
Vi vil meget gerne deltage i udflugt og opvisning i dragt
den 12. juni 2004.
Navn: __________________________________
___________________________________

TILMELDING TIL AFSLUTNINGSFEST DEN 7. APRIL
Undertegnede har meget lyst til at deltage ved foreningens fælles
sæsonafslutning den 7. april.

Navn:________________________________

__________________________________
Afleveres senest den 31 marts 2004

