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NYTTIGE DATOER OG TIDER
1., 8., 15., 22.
og 31. marts
17. marts
31. marts
8. maj
19. maj
20. maj
21-23. maj
24. maj
17., 22. og
29. juni
26-31.. juli
8. september
20. oktober
30. oktober
8. december
5. jan.2011
29-30.jan.

B&U-holdet – samt tidligere dansere - træner til
B&U-stævnet
B&U-holdet danser på Vetterslev skole
Sæsonafslutning
B&U-stævne på Dagmarskolen, Torvet og Outletcentret
Øve opvisning til Skövde.
Sted: Ringstedhallens gamle cafeteria
Øve opvisning til Tivoli. Anlægspavillonen
Bustur til Skövde
Folkedans i Tivoli
Roskilde, Vordingborg og Slagelse:
Fællestræninger til Landsstævnet.
Landsstævne i Maribo
Sæsonstart
Ingen dans i efterårsferien
Legestue
Juleafslutning
Så danser vi igen
Dilettantforestillinger

17.00

9-16; 17-21
19.30-21.45
19.00-21.45

19-22
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GENERALFORSAMLING 20.01.2010

Årets generalforsamling forløb hurtigt og fredeligt. Beretning og
regnskab for 2009 blev fremlagt og godkendt. Fra medlemmerne var
der ikke indleveret forslag til behandling. Alle genopstillede blev
genvalgt, og Jørgen Nielsen blev valgt som revisor-suppleant.
Dragtudvalgets beretning og dragtfondens regnskab blev fremlagt og
godkendt; udvalgskassereren blev genvalgt.
Under punktet Eventuelt blev det især drøftet, hvordan vi kan få
flere børn og unge til at komme til folkedans, evt. ved at flytte
dansested til en af byens skoler. Vi drøftede også mere PR for
foreningen og det blev foreslået at lave en Lanciers-aften en fredag.
Hele referatet ligger nu på foreningens hjemmeside.
Samme aften konstituerede bestyrelsen sig uændret, se bagsiden.
Bestyrelsen

DILETTANT forestilling den 30. og 31.01.2009
Dilettantskuespillerne gav den hele armen i lystspillet ”En
pensionær kommer til byen”, der foregik i en krostue. Hverken ganer
eller øjne forblev tørre, da stykket indeholdt mange sjove episoder og
replikker. Formanden havde en fin rolle som krofatter, mens Bente gav
den som ”Bedstemor med slaw i”, hvilket gik ud over en af kroens
stamgæster.
Begge forestillinger var pænt besøgt, herunder efter en dobbelt
omtale i DR Regionalen, som i første omgang ikke havde læst korrekt
op af det modtagne materiale.
Ved lørdagens legestue svingede det rigtigt for Midtsjællands
Spillemandslaug, og med Karens glade instruktion var det let at få
danserne ud på gulvet til mangen en svingom.
DANS PÅ VETTERSLEV SKOLE
Dansegrillen er navnet på børnekulturugen, der arrangeres af
Ringsted kommune i samarbejde med de øvrige kommuner i kulturregion Midt- og Vestsjælland. Den finder sted i uge 11, hvor der vil der
blive sat fokus på dansegenrer og udtryksformer.
Ringstedegnens Folkedanserforening skal onsdag d. 17.3 danse på
Vetterslev-Høm Skole. Karen, 3 spillemænd, Torben og Randi mødes
på skolen om formiddagen, hvor Karen har lavet et program på 2 x 45
minutters dans sammen med børnehaveklassen og 1. klasse
SÆSONAFSLUTNING ONSDAG DEN 31.03.2010
17.00-17.30 B&U-holdet danser.
17.30-17.45 B&U-holdet giver en lille opvisning
18.00
Fællesspisning af medbragt, indkøbt mad.
Foreningen giver aftenskaffe/the med kage
21.45
Tak for denne sæson
B&U-STÆVNE den 8.5.2010
Planlægningen skrider frem, og der sælges skrabelodder. Følg med
på REFs hjemmeside. Tidligere dansere er indbudt til at træne med de 5
onsdage i marts måned, hvilket koster 100 kr. incl. stævnemærke –
mens selve stævnemærket koster 40 kr. for foreningens medlemmer,
herunder voksne deltagere i stævnet.
Om formiddagen er der opvisning på Torvet Nord (ud for Nordea),
hvorfra vi i procession med faner marcherer til opvisning på Premier
Outlet Center. I tilfælde af regnvejr foregår opvisningerne i Festsalen på

Dagmarskolen. Efter spisning af den medbragte frokost er der samtidigt
legestuer i 2 sale på Dagmarskolen.
Madmester Kirsten med hjælpere står for anretning og salg af
drikkevarer, sund slik/frugt, kaffe, the og i givet fald aftensmad.
Ved nok tilmeldte arrangeres der ungdomslegestue kl. 17-21.
REF opfordrer alle til at bakke op om arrangementet, og der bliver
brug for en del hjælpere undervejs.
PINSETUR TIL SKÖVDE den 21-23.05.2010
Turen er ved at blive lagt til rette, og de foregående gange har vi
kørt fra Ringsted fredag kl. 9 og kommet hjem søndag kl. ca. 22.
Der arrangeres en træning onsdag den 19.05.2010, se bagsiden.
FOLKEDANS I TIVOLI
Landsforeningen har indgået aftale med Tivoli om at arrangere
folkedans og spillemandsmusik den 23-24. maj. Region Sjælland har
tilmeldt et hold til at danse (landsstævnedanse) den 24. maj. Tilmelding
til John Gravesen.
LANDSSTÆVNE i Maribo den 26-31.07.2010
Planlægningen er i fuld gang, og det tegner til at blive et rigtig godt
landsstævne med fine indkvarterings- og danseforhold, gode udflugter,
diverse kurser - og en hel dag på Frilandsmuseet i Maribo.
Se meget mere i Trin & Toner, januar 2010 og på hjemmesiden
http://www.maribo2010.dk/
Karen øver opvisningsdansene med os, mens fællestræningerne
foregår den 17., 22. og 29. juni, samt den 26.07. Region Sjælland skal
give opvisning den 26.07 lige før åbning af stævnet, og senere samme
aften afholde legestuer.
Ved tilmelding inden den 1. april skal man betale den mindste pris,
og man kan regne med at blive indkvarteret nær de andre fra foreningen
(på campingplads og skole). Efter den 1. april stiger prisen.
SÆSON 2010-2011
Sæsonen starter onsdag den 8. september. Bestyrelsen undersøger
pt. mulighederne for at flytte B&U-holdet til en af byens skoler, så
nogle af forældrene fremover ikke skal flytte deres børn fra SFO til
folkedans.
Efterårsferie, legestue, juleafslutning mv. er omtalt på bladets
bagside.

