Folkedansere er klar til 75 års fødselsdag
Folkedanserforening fejrer 75års-fødselsdag i
næste weekend
med blandt andet
besøg fra svensk
venskabsforening,
besøg på rådhuset
og danseopvisning i
RingStedet.

med hang til folkedans.
Foreningens formål har
fra begyndelsen været at
arbejde for en større udbredelse affolkedans, sanglege
og folkemusik.
Foreningen har med denne formålsparagraf
været
rammen, hvor mange mennesker har stiftet livslange
venskaber
både gennem
dansen og de mange arrangementer, som Ringstedegnens Folkedanserforening
har stået for.
Noget, der ikke umiddelbart sættes i forbindelsemed folkedans, er dilettant,
men ikke desto mindre har
det siden 1984 været tradition, at nogle af foreningens
medlemmer slipper den indre skuespiller løs og gennem hele sæsonen øver sig,
så de i januar eller februar
måned kan levere en god
gang underholdning fra de
skrå brædder til stor fornøjelse for både foreningens
medlemmer og øvrige gæster, der har lagt vejen forbi
Anlægspavillonen,
hvor

Anlægspavillonen har siden den omfattende renovation i1978 været
stedet, hvor foreningens medlemmer har danset næsten hver eneste
onsdag aften fra september til marts.

stykket bliver opført.
Anlægspavillonen i Ringsted har siden den omfattende renovation i 1978 været stedet, hvor foreningens
medlemmer har trådt dansen stort set hver eneste onsdag aften i dansesæsonen,
der kører fra september til
marts.
Ringstedegnens
Folkedanserforening har et rigtigt godt kort på hånden på
de ugentlige danseaftener

- et mangeårigt
samarbejde med »Midtsjællands
Spillemandslaug«,
hvilket
betyder, at dansen kan trædes til musik fra mindst en
håndfuld entusiastiske spillemænd.

Ringstedegnens
Folkedanserforening ser meget frem
til jubilæet, der bliver fejret
i weekenden fra den 26. til

den 28. oktober, oplyser den
forventningsfulde formand,
Torben Hansen.
- Vi har modtaget tilsagn
om deltagelse i jubilæets
arrangementer
fra andre
foreninger i regionen og fra
vores
venskabsforening'
»Skovde Folkdansgille«
i
Sverige, fortæller han.
De udenlandske
gæster
ankommer i løbet af fredagen, men selv med en dagsrejse siddende i benene skal
der bydes på en svingom eller fem i Anlægspavillonen,
inden de indkvarteres hos
foreningens
medlemmer,
så de kan være klar tillørdagens program, der blandt
andet omfatter et besøg på
Ringsted Rådhus og danse opvisning i RingStedet
klokken 12til musik af Midtsjællands Spillemandslaug.
Danserne
er naturligvis
iført de smukke gamle egnsdragter og under opvisningen flankeret afforeningens
fane.
Bestyrelsen har lagt sig
i selen for at gøre jubilæ-

umsdagen rigtig festlig med
opvisninger
og legestue.
Hele arrangementet
bliver
afsluttet søndag med en fro- kost for gæster og værter,
hvorefter de udenlandske
gæster sætter kurs mod deres hjemstavne.

I forbindelse med jubilæet
har foreningens sekretær,
John Gravesen i mere end
et år samlet historisk materiale, og det har resulteret i et utroligt flot jubilæumsskrift,
der beskriver
foreningens historie og de
personligheder,
som har
præget foreningen gennem
årene.
Det er et værk på cirka 100
sider, der er trykt i et begrænset oplag, men dog kan
erhverves, så længe lager
haves.
Man kan læse mere på foreningenshjemmeside, www.
ringstedfolkedansere.dk
og
find flere oplysninger om jubilæumsfesten.

Festligt

