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Kære alle
Som lovet får I her lidt flere informationer om blandt andet sæsonstart, Herlev Festuge og Frilandsmuseet.
Herlev Festuge
Lørdag den 30. august kl. 11 - 17.30 har vi en fotobod på Herlev Bygade ved gadekæret. Vi vil medbringe
dragter i forskellige størrelser og tilbyde fotografering mod betaling. Der vil også blive opstillet et par borde,
hvor man kan nyde en kop kaffe og et stykke kage.
Kl. 11.15 - 12.15, 14.30 - 15.30 og 16.30 - 17.30 har vi mulighed for dans uden de store forstyrrelser fra andre
aktiviteter. Derfor vil Annette om formiddagen sørge for instruktion, mens René og Eva spiller op. Om
eftermiddagen håber vi på spontanspil og -dans.
Vi har brug for hjælp til at bage kager og til fotoboden. Kontakt Andreas på telefon 21 28 21 52/e-post
naestformand@herlevfolkedans.dk eller Sonja på 28 928 908/kasserer@herlevfolkedans.dk, hvis du vil bage
og/eller hjælpe os en time eller to på dagen. Programmet for hele festugen kan ses her.
Folkedansens Dag på Frilandsmuseet
Dagen afholdes i år søndag den 31. august 2014. Programmet begynder kl. 9.45 og omfatter både opvisninger
og fællesdans. Herlev Folkedanserforening deltager ikke med opvisningsdans, men vi mødes kl. 12.00 på
spisepladsen ved Husmandshus og Lade fra Als, se vedlagte skitse. Programmet for hele dagen kan ses her.
Sæsonstart
Voksenholdet begynder mandag den 1. september kl. 20. Vi danser en times tid og hygger os derefter med
medbragt kaffe/te og kage, informationer og en sang eller to. De følgende to mandage har vi temaaftener med
vals og polka, hvor alle kan følge med.
Børneholdet begynder søndag den 21. september kl. 15 - 15.45. Derefter danses på de søndage, der fremgår af
hjemmesiden www.herlevfolkedans.dk og den nyligt udsendte kalender.
Baldanseholdet går ligeledes i gang søndag den 21. september, men kl. 16 - 17.30. I år skal vi fokusere på
Quadrille Russe, en rækkedans i fem ture. Der er gratis adgang den 21. september, så kom og prøv.
Vi glæder os til at se jer alle - og tag meget gerne en eller flere venner med.
Jubilæumsfesten 24. januar 2015
Det vil være en stor hjælp, hvis I alle helt uforbindende melder tilbage til jubi@herlevfolkedans.dk, om I kunne
tænke jer at deltage. Gerne inden 15. september 2014.
Arrangement for unge folkedansere
Andreas er tovholder på arrangementet, som skal ske fredag den 19. september og kommer til at foregå i
foreningslokalet. Vi samarbejder med den nye gruppe Unge Folkedansere og håber, der kommer mange
danseglade unge. Mere information følger.
T-shirts
Husk at indbetale 100 kr. pr. modtaget T-shirt til foreningens konto 5331 - 0 246 733...
På snarligt gensyn
Bestyrelsen

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

