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NYTTIGE DATOER OG TIDER
9. september
9. september

17.00-18.10
19.30-21.30

14. oktober
31. oktober
9. december

Sæsonstart for B&U-holdet
Sæsonstart for Aftenholdet
Herefter er der trinøvelse og lette danse fra kl. 19.00
Efterårsferie – ingen dans
Legestue i Anlægspavillonen
Juleafslutning

6. jan. 2010
20. januar
30.januar
31.januar
17. februar
31. marts

Så danser vi igen
Generalforsamling
Dilettantforestilling og legestue
Dilettantforestilling og kaffebord
Vinterferie – ingen dans
Sæsonafslutning onsdag op til påske

17.00 / 19.00
19.00
Eftermiddag
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Så er det slut på en god sommer, med byger der går og kommer. Jeg
håber, at alle har samlet energi til en glad og munter dansesæson - det
gælder både B&U-holdet og Aftenholdet, med Karen F som instruktør skal
det nok gå. Men uden jeres danseglæde, vil det være svært for Karen - det
plejer det nu heller ikke at skorte på danseglæde.

dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk

www.ringstedfolkedansere.dk

Så vel mødt og rigtig hjertelig velkommen alle sammen
Torben.

SÆSONSTART onsdag den 09.09.2009
Næste sæson starter på de samme tider og sted som hidtil, nemlig:
 17.00-18.00 (-18.20) Børne-/Ungeholdet
 19.30-21.30 Aftenholdet (efterfølgende onsdage startes kl. 19.00)
Bestyrelsen har besluttet at lave en kampagne for at få flere til at danse i REF.
Du kan købe et gavekort til en god bekendt, familiemedlem eller hvad det måtte
være. Prisen for en hel sæson incl. kontingent er for B&U-holdet 350 kr. (kan
deles i 2 * 175 kr.), for Aftenholdet 575 kr. (kan deles i 350 kr. og 225 kr.).
Du kan selv få en kapergave (1 flaske vin eller 6 sodavand) for hver ny danser
du skaffer, når den nye danser har betalt for mindst en halv sæson.
Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at skaffe nye dansere – gerne
tidligere medlemmer, så det alt i alt bliver sjovere, for vi har gennem de senere år
været vel få på alle holdene – og Anlægspavillonen incl. det fint fjedrende trægulv
byder på fine forhold.
B&U-HOLDET – det skal vi i den kommende sæson
Mit håb at nogle flere børn og unge har lyst til at lære at danse folkedans. Vi
har som nedenfor nævnt været ude i 2 børnehaver og 1 skolefritidsordning for at
danse med en masse dejlige børn - det var en rigtig dejlig dag i august med mange
sjove oplevelser. Jeg håber at nogle af børnene har fået lyst og interesse for at lære
at danse mere. Desuden glæder jeg mig til et glædeligt gensyn med børnene fra
sidste sæson.
I den kommende sæson er det tanken at have 2 hold: Små børn danser kl.
17.00 - ca. 17.35, større børn/unge danser kl. 17.40- ca. 18.20.
Karen
DET SJÆLLANDSKE BØRNE- OG UNGDOMSSTÆVNE 2010
Stævnet afholdes den 08.05.2010 i Ringsted, arrangeret af Ringstedegnens
Folkedanserforening(REF) og med følgende foreløbige program:
Opvisningerne vil blive afviklet i 4 grupper, idet danseprogrammerne
udsendes sammen med indbydelse og andet materiale i begyndelsen af oktober til
foreninger øst for Storebælt, som vi véd har Børne- og/eller Ungdomshold.
 Kl. 9 mødes deltagerne på Dagmarskolen, Vestervej 11, og klæder i dragter.
 Opvisning 2 steder i Ringsted by. Frokost på Dagmarskolen.
 Kl. 14-16 er der legestue i 2 sale, hvorefter vi siger tak for i dag til de yngste
deltagere i stævnet.
 Herefter er der pause og spisning af medbragt eller forud bestilt aftensmad.
 Kl. 17-21 er der ungdomslegestue, hvorefter vi siger tak til alle og slutter
stævnet.
Følg med på REFs hjemmeside under
http://www.ringstedfolkedansere.dk/BU-staevne2010.html
John

AFTENHOLDET – det skal vi i den kommende sæson
Som altid er det spændende at tage hul på en ny sæson og det er mit håb, at
der også dukker nye dansere op på vores aftenhold, hvor der er mulighed for
trinundervisning kl. 19.00.
Sammen med spillemændene vil jeg gøre mit bedste til at vi får nogle
hyggelige og fornøjelige aftner, og så gør det jo ikke noget hvis jeg indimellem
kan lære jer nogle nye danse. Som altid er jeg åben overfor ønsker om bestemte
danse.
Jeg glæder mig til mange gode oplevelser i den nye sæson på alle hold.
Karen

BESØG I TO BØRNEHAVER OG EN SFO
Torsdag den 20-8 havde vi en aftale med 2 børnehaver og 1 SFO. Karen
havde sammensat et program, der passede til børnenes alder. Vi havde en god
formiddag i børnehaverne, hvor børnene bla. fik danset Karrusellen og RappeVrikke-Dans. Om eftermiddagen var vi på besøg i en SFO - det var en ubetinget
succes. Da vi var færdige med at danse, kom flere af børnene og spurgte hvornår
vi kom igen. Både børn og personale var meget interesseret.
Randi

DANSENS DAG onsdag den 29.04.2009
Onsdag den 29-4 var Dansens Dag, hvor vi var inviteret til at danse på
Biblioteket. Vi var 12 børn i Folkedragter og 4 voksne. Børnene fik vist hvad de
havde danset hele vinteren, og det var første gang de dansede en kvadrille
(Cumberland Square Eight) til en opvisning - den kunne de bare danse.
Det var dejligt at se, hvor meget børnene nød at danse.
Randi

GRØN KONCERT hos Connie og Mogens den 27-28.06.2009
På en af de skønneste sommerdage mødtes alle dem der ville overnatte på
Næsby Familie camping, hvor lejrchef Mogens tog imod godt hjulpet af lejrmutter
Connie.
Det var starten på en 10 års jubilæums weekend med musik, dans og sang,
som er 3 ting der udtrykker livsglæde og det skal jeg love for var til stede. På et
tidspunkt var vi omkring 70 personer samlet, det er vist det største antal, der har
været samlet.
Det er dejligt, at Mogens og Connie arrangerer grøn koncert - tusind tak for
det.
Torben

