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Kære alle
Vi håber, I har nydt sommeren og er klar til at ses igen. I år begynder sæsonen for voksenholdet mandag den
1. september kl. 20, mens børn og baldansere må vente til søndag den 21. september klokken henholdsvis 15
og 16. Vi glæder os til at se jer alle - og tag meget gerne en eller flere venner med. Alle er også velkomne til
temaaftenerne 8. og 15. september med fokus på vals og polka samt 27. oktober og 3. november, hvor vi
danser nordiske danse..
Herlev Bladet har bedt os stille med et par medlemmer til interview om, hvorfor vi danser folkedans. De vil
især gerne tale med nogle børn og unge - melder nogen sig frivilligt? Det skal foregå på en hverdag i
dagtimerne en af de første uger af august. Henvend jer til Sonja 28 928 908/kasserer@herlevfolkedans.dk
Denne sæson er jubilæumssæson, idet Herlev Folkedanserforening blev stiftet den 26. januar 1955. Vi vil sætte
alle sejl til og holde et brag af et 60 års jubilæum. Det håber vi, at såvel dansere som støttemedlemmer vil hjælpe med til. Jubilæumslavet planlægger jubilæumsfest for alle medlemmer og tidligere medlemmer den 24. januar, fastelavnsfest for hele byen den 28. februar og minifestival med udenlandsk besøg 3. - 5. april. Brygmester Andreas brygger på en jubilæumsøl, der måske kan prøvesmages på medlemsaftenen den 13. oktober.
Med hensyn til jubilæumsfesten i januar har vi endnu ikke booket et lokale, da vi ikke ved, om vi bliver 100
eller tusind. 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.
Inden sæsonstart har vi et par arrangementer. Først og fremmest Herlev Festuge, hvor vi lørdag den 30. august
kl. 11 - 19 har en fotobod på Herlev Bygade. Vi vil medbringe dragter i forskellige størrelser og tilbyde fotografering mod betaling. Der bliver også lidt spontandans, hvis der er stemning. Alle er meget velkomne til at
komme forbi, lige som vi håber på en hjælpende hånd eller to. Programmet kan ses her.
Søndag den 31. august 2014 afholder vores region Folkedansens Dag på Frilandsmuseet. Programmet begynder
kl. 9.45 og omfatter både opvisninger og fællesdans, blandt andet lanciers. De senere år har vi benyttet dagen til
en hyggelig skovtur, og det sker nok også i år. Mere om dette følger, men programmet for dagen kan ses her.
Sidste år oprettede vi et baldansehold og følger i år succesen op. Annette er ved at udvælge de gennemgående
danse, men vi kan da oplyse, at holdet danser søndag eftermiddag efter familieholdet. Alle datoer kan ses på
vedlagte X i kalender-liste og på www.herlevfolkedans.dk. Man kan melde sig til alle 11 gange med baldans
eller nøjes med færre. Der ydes medlems- og mængderabat, så prisen pr. gang er fra 25 kr. Se mere på
hjemmesiden.
Vi kan også røbe, at vi pusler med et arrangement for unge folkedansere fredag den 19. september.
Bestyrelsen har vedtaget, at vi i år vil holde Allehelgenslegestue den 25. oktober. Vi håber på at kunne skaffe
roelygter og at forplejningen fx bliver heksefingre og monsterkager. Hvis nogen har adgang til roer eller kender
til gamle danske traditioner omkring Allehelgen, hører vi gerne fra jer. Som et forsøg vil vi give gratis adgang,
men sælge kaffe/te og kager og selvfølgelig (jubilæums)øl og vand. Det vil give os omtale i Herlev Bladet og
måske tiltrække nye medlemmer.
Erling er i fuld gang med at udlevere T-shirts. Faktisk er flere blevet udleveret, men det kniber noget med
indbetalingerne ... Har du modtaget T-shirts og nu tænker "Ups", må du meget gerne indbetale 100 kr. pr.
T-shirt til foreningens konto 5331 - 0 246 733. Husk at skrive, hvad du betaler for.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Andreas som næstformand og dermed konstitueret formand, Sonja som
kasserer, Erling som sekretær og Troels som børneholdskontakt. Suppleant Tom har indtaget den ledige plads
som bestyrelsesmedlem under formand Mortens orlov.
Næste nyhedsbrev forventes kort før sæsonstart, forhåbentlig med flere oplysninger om Festuge, Folkedansens
Dag og sæsonstart. Vi bestræber os på at holde www.herlevfolkedans.dk opdateret.
På snarligt gensyn
Bestyrelsen
Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

