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Nyhedsbrev marts 2015 

Kære alle 

Nu er der fuld gang i jubilæet! 

 

Herlev Folkedanserforenings Minifestival i påsken 3. - 5. april  

Vi er så heldige, at der kommer besøg fra både Halle og fra Lunds Studenters Folkdanslag. I skrivende stund 

kender vi ikke antallet af gæster fra Sverige, så måske får vi brug for en seng eller to til vores gæster. 

Langfredag er der velkomst, indkvartering samt fællespisning og legestue i foreningslokalet.  

Lørdag er der workshop i Medborgerhuset med svensk, tysk og dansk folkedans samt SALSA. Det er gratis 

og åbent for alle. Lørdag aften er der gallafest med spisning og legestue, dette foregår ved foreningslokalet. 

Søndag formiddag er der påskelege ved foreningslokalet, og vi slutter af med en påskefrokost, inden vores 

gæster tager af sted. Hold øje med hjemmesiden og opslag i foreningslokalet. 

Opvisningslegestue den 18. april. 

Selvfølgelig afsluttes sæsonen med en opvisningslegestue. Der bliver opvisning med deltagelse af alle tre 

hold: baldansere, børnehold og voksenhold. Dejligt, at der er så mange, som deltager. Opvisende dansere 

kommer gratis ind. Der skal nok bruges lidt kager, jeg sætter en kage-bage-liste op eller tager imod besked 

på mailen. 

Generalprøven  

til opvisningen er på Herlev Gamle Skole den 12. april fra 15.00 til 17.00. 

Bemærk venligst, at voksenholdet har almindelig mandagstræning den 20. og 27. april. 

Tur til Halle, Tyskland 

Vi er inviteret til 1. maj-fest hos vores venskabsforening i Halle. Der er ca. 20 tilmeldte allerede, men der 

må gerne komme flere med. Der skal gives en lille opvisning, og så er der workshops og hygge på 

programmet. Deltagelse er gratis, blot skal man selv betale for transporten samt en smule til at dække 

transportudgifterne for musik og instruktør. Der indkvarteres privat, og det plejer at være superhyggeligt.  

Generalforsamling 

I henhold til vores vedtægter afholder vi generalforsamling mandag den 4. maj kl. 20.00. Dagsorden ifølge 

vedtægterne samt regnskab fremsendes i april måned. Mød op og få indflydelse på foreningens fremtid. 

Dans, dans, dans 

Selv om sæsonen synger på sidste vers, er der udsigt til dans og hygge i både nær og knap så nær fremtid. I 

uge 29 er der Nordlek i Viborg, i løbet af sommeren er der dans på havnen i Roskilde, i uge 32 er der 

Europeade i Helsingborg, så der er altid gang i folkedansen et eller andet sted.  

Sædvanen tro tyvstarter vi vores egen sæson 2015-2016 med Herlev Festuge og lidt dans i gågaden lørdag 

den 29. august og en hyggelig skovtur til Frilandsmuseet søndag d. 30. august. 

Husk at holde øje med opslag i foreningslokalet, på vores hjemmeside og på facebook. Der er altid noget 

at læse om. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Morten 


