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NYTTIGE DATOER OG TIDER
23. marts
7. maj
18. juni
19. juni
25. juni

18-23. juli
6-7. august
20. august
7. september
29. oktober
28. jan. 2012

Sæsonafslutning: Fællesspisning af medbragt, indkøbt
mad - dans - REF giver kaffe/the med brød
Det sjællandske Børne- og Ungdomsstævne i Rødovre
Midsommerstævne, Køge Museum og by
Fællestræning til Landsstævnet, Dagmarskolen i
Ringsted
Grøn koncert hos Connie og Mogens, Næsby strand
Man kan (evt.) ankomme Sankt Hans aften eller
fredag
Landsstævne i Åbenrå
Folkedansens Dag, Nyvang, Holbæk
Håndværkets Dag, Maribo Frilandsmuseum
Den nye sæson starter, første gang kl. 19.30 - de næste
gange er der begynderdans fra kl. 19.00 sharp
Legestue efter Fællesspisning
Dilettant og legestue

18.00 spisning
21.30 slut

10.00-16.00

19.30
17.30 / 19.00
19.00
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På bestyrelsen vegne vil vi gerne sige tak for godt fremmøde og god
danselyst i den forgangne sæson. Tak også til Karen og alle de
spillemænd, som har deltaget til daglig og til fest.
Foråret og sommeren står for døren med aktiviteter især indenfor
landsforeningen og regionen. Spillemand Mogens indbyder endnu en
gang til ”Grøn koncert” - og snart begynder den nye sæson, hvor vi skal
forberede os til foreningens 75 års jubilæum i oktober 2012.
Med disse ord ønskes alle en god sommer.
Bestyrelsen

SÆSONAFSLUTNING den 23. MARTS
Sæsonafslutningen må desværre rykkes frem til onsdag den 23.
marts, da vi alligevel ikke kan få Anlægspavillonen en uge senere, selv
om vi havde reserveret den.
Vi mødes kl. 18 til fællesspisning af medbragt, indkøbt mad. Når den
er nydt, danser vi les Lanciers oa. danse - gerne iført stadstøjet.
Foreningen giver aftenkaffe/-the, og Kirsten vil endnu en gang byde på
friskbagt tilbehør hertil. Aftenen slutter til normal tid kl. 21.30.





SÆSON 2011/2012
Næste sæson begynder onsdag den 7. september kl. 19.30.
I perioden 14.9-12.10 arrangeres der begynderdans om onsdagen kl.
19.00-19.20. Dette kan fortsætte efter efterårsferien, hvis der melder sig
mindst 8 dansere til dette tilbud - og de møder ”hver gang” og til tiden.
Karen tilbyder hver måned instruktion i ”månedens store dans”.
Foreningen vil gerne have flere nye medlemmer, så vi udsætter 1
flaske vin i ”kapergave” for hver nyt medlem, I skaffer - når der er betalt
for mindst ½ sæson.
Foreningen vil også gerne påskønne de medlemmer, som møder hver
onsdag aften i den kommende sæson - så der er også en flaske vin på
højkant til alle excl. bestyrelses-medlemmerne.
Bestyrelsen

BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsen har afholdt møde den 9.3 og 14.3 med bla. følgende
punkter:
 Sæsonafslutning og sommerens aktiviteter.
 Aftale med Karen og spillemænd om at fortsætte i næste sæson
 Foreløbig drøftelse af REFs 75-års jubilæum pr. 27.10.2012 jubilæumsarrangement og andre aktiviteter i den forbindelse.
Bestyrelsen vil gerne høre medlemmernes tanker om og forslag til,
hvordan foreningen bedst kan fejre jubilæet.





SOMMERENS AKTIVITETER
På bladets bagside findes en oversigt over følgende aktiviteter:
Lørdag den 18. juni er der Midsommerstævne i Køge med musik
og dans i haven ved museet og om muligt i den centrale del af byen.
Se indbydelsen, når den kommer på regionens hjemmeside *).
Søndag den 19. juni kl. 10-16 er der på Dagmarskolen
fællestræning til årets Landsstævne i Åbenrå - for de, der er tilmeldt
som dansere og spillemænd til opvisninger under stævnet *)
Husk tilmelding til stævnet (± opvisninger) på www.folkedans.dk
inden udgangen af marts måned - derefter stiger prisen.
Lørdag den 25. juni indbyder Connie og Mogens igen til ”Grøn
koncert” ved deres sommerhus, Bygvangen 12, Næsby strand, 4200
Slagelse. Som hidtil kan man ankomme fredag medbringende ”alt
fornødent” - og da torsdag = Sankt Hans aften, er der i år også
mulighed for at holde den aften i selskab med glade spillemænd,
folkedansere og måske andet godtfolk.
Lørdag-søndag den 6-7. august afholdes ”Folkedansens Dage” på
Nyvang, Oldsvejen, Holbæk - se indbydelsen på regionens
hjemmeside *). Som hidtil er der om lørdagen hygge med grillmad,
samvær og mulighed for overnatning i de medbragte telte,
campingvogne el.lign., mens der om søndagen kl. 10 er indmarch
med fanerne i spidsen - efterfulgt af opvisninger og fællesdans.
Lørdag den 20. august afholdes ”Håndværkets Dag” på
Frilandsmuseet i Maribo - se indbydelsen, når den kommer på
regionens hjemmeside *). Pak madkurven og tag en tur til
sydhavsøen, nyd de gamle huse, deres inventar, de igangværende og
udstillede dampmaskiner, samt de mange arbejdende håndværkere
indenfor traditionelle fag, f.eks. spinding, hørbehandling,
rebslagning, smedning og meget mere.

*) Kaldes på: http://www.folkedans.dk/Default.aspx?ID=1741

