∞ Smutten 2017-2018 ∞
Indbydelse til træning og opvisning i Tivoli den 8. – 9. september 2018
Valhøj skole, Rødager Alle 102, 2610 Rødovre.
Den lille Vendelbo er vært.
Skolen åbner lørdag kl. 13.00, spisning af medbragt mad, der vil være saft og kaffe.
Eftermiddagen bruges til træning og socialt samvær. Hvis vejret tillader det, kan vi tage et spil rundbold eller lignende
efter aftensmaden – eller finde på noget andet �
Søndag formiddag efter morgenmaden: Generalprøve, omklædning, hver forening sørger for egen transport til Tivoli.
Der er gratis parkering i København om søndagen.
Der bliver sørget en frokost bolle.
Ifølge den foreløbige tidsplan skal vi på kl. 13.10 – 13.30.
Musik: Rene, Gitte, Jens-Erik, Merete og Lonnie er med til træning lørdag.
Gitte spiller for til generalprøve søndag. Og alle er med til opvisningen.
Dans: Vi deler i 2 hold, Rikke står for de yngste, hold 2 - Mette og Carsten de ældste, hold 3
Søndag
kl. 08.30
kl. 09.30 – 10.30
derefter
Kl. 12.50
Kl. 13.10 – 13.30
Pris:

Morgenmad
generalprøve
omklædning til dragt og afgang til Tivoli.
klar ved indgang til ”Plænen”.
optræden

kr. 65,- for børn og voksne, 2 voksne ledere fra hver forening deltager u/b.

Medbring: Sovepose, underlag, gode dansesko, dragt, husk sorte strømper til pigerne, sorte sko og personligt grej,
madpakke til frokost lørdag.
Jeg har fået følgende besked fra Tivoli vedr. turpas og indgang:
”I vil modtage en mail med information om rabat på køb af både Turpas og entrebilletter. Alle hold modtager et
specielt link og en kode hvor der kan købes Turpas og entrebilletter med 20% rabat. Alle optrædende deltagere
modtager deltagerarmbånd, der giver gratis entre til Tivoli den 9. september”.
Af hensyn til instruktørernes planlægning er det nødvendigt med bindende tilmeldinger inden 1. maj 2018.
Send en e-mail til Lissi Madsen: lp.m@mail.dk med følgende oplysninger:
1. Navn og alder på alle deltagende børn og unge, og hvilket hold; 2 eller 3
2. Navn på hjælpende voksne
3. Indbetalt beløb
4. Hvis I ikke overnatter, vil vi gerne vide det.
Samt indbetal det samlede beløb, foreningsvis, til: Arbejdernes Landsbank, Reg. nr. 5333, kontonr. 0528507
OBS! HUSK at skrive navn på indbetaleren!
Med venlig hilsen
f/ Smutten
Lissi Helveg Madsen, Spjeldager 23, Sengeløse, 2630 Taastrup, Tlf. 40 35 21 85
Smutten er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland og de deltagende foreninger.
P. t.: Midtlollandske folkedanse, Stevns Folkedansere, Højby Ungdomsforenings folkedansere,
Den lille Vendelbo, Rødovre, Tølløse Liegstou forening, Ølstykke Folkedanserforening, Herlev Folkedanserforening,
Ramsø Folkedanserforening, GDV Hundested.

