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DATOER OG TIDER
Vi danser igen – ny sæson 2016 / 2017
Fredagsdans med kendte og mindre kendte danse
Efterårsferie - ingen dans
Juleafslutning, Anlægspavillonen
Vi danser igen
Generalforsamling og dans
Dilettant og legestue
Dilettant og kaffebord
Vinterferie - ingen dans
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Endeligt
er det blevet efterår, og vi kan begynde på en ny sæson med folkedans.
Det hele begynder onsdag den 7. september 2016 kl. 1930, i
Anlægspavillionen (som sædvanligt).
Spillemændene er klar,
danselederen er klar, hvordan med dig, er du klar?
Jeg har glædet mig i lang tid til byde såvel nye som gamle dansere
velkommen til den nye sæson.
Selv om det har været sommer, så har bestyrelsen ikke ligget på den lade
side. Vi sluttede sæsonen med at holde bestyrelsesmøde den 16 marts
med det formål, at lave aftaler med spillemænd og danseleder. Endvidere
lave en plan for, hvad vi ønsker os af den kommende sæson. Herunder en
særlig danseaften 28. oktober (så reserver dagen allerede nu). Det bliver

noget med kendte og mindre kendte danse. Og ikke mindst ostebord med
rødvin, samt speciel underholdning i pausen.
På bestyrelsesmødet midt på sommeren – den 28. juni – blev vi enige om,
at vi skal lave et ”reklamefremstød” i august, for at se om vi på den måde
kunne få lidt flere medlemmer i foreningen.
Vi fremstillede en lille epistel med opfordring til at komme til folkedans,
men vi må erkende, at det er svært at få kontakt med ”folk på gaden”, og
hvis vi nævner folkedans, er de ved at løbe skrigende væk.
Om fredagsdansen den 28. oktober, kom der forslag om, at der i pausen
kommer en præsentation af noget dans, som ikke ligner folkedans ret
meget. Jan sørger for overraskelsen.
Vi har – forgæves - prøvet, at få noget i gang med hensyn til Dilettant,
men må nok erkende, at det ser sort ud.
Skal vi så prøve en ganske almindelig legestue, så kræver det fuld
opbakning fra foreningens medlemmer, så det bliver et emne der snart
bliver aktuelt.
Kontingent for sæsonen blev fastlagt til voksne dansere betaler kr. 700,incl. Kontingent til Folkedans Danmark. Unge under 25 årbetaler kr.
400,- incl. Folkedans Danmark. Passive medlemmer betaler kr. 200,-.
Hjemmesiden bliver fremover serviceret af Kjeld Kastrup, og der vil ske
nogle ændringer, efterhånden som han får det omfattende materiale
gennemgået.
Velkommen til folkedans
Arly

Her var reserveret plads til dit indlæg – men i stedet får du et
dansebillede.
Det ville være skønt, hvis nogen havde lyst til skrive til bladet, så andre
også kommer til orde.
Arly

