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Nyhedsbrev maj-juni 2015
Kære alle
Dansesæsonen og generalforsamlingen er vel overstået for denne gang, bestyrelsen har konstitueret sig
med Andreas som næstformand, Sidsel som børneholdskontakt og Vivian som sekretær, og sommerferien
nærmer sig. Det betyder dog ikke, at der intet sker på hygge- og dansefronten, se bare her…..
Oprydning og grillhygge grundlovsdag fredag den 5. juni
Vi mødes ved 16-tiden i foreningslokalet. Vi skal have styr på vores dragter, der skal sorteres stævnekasser,
og der skal generelt ryddes op i skabe og på reoler.
Vi hjælpes ad et par timer, hvorefter vi griller og hygger.
Hver især medbringer kød og tilbehør til eget forbrug, foreningen skaffer grill og briketter. Øl og vand kan
købes på stedet men man er også velkommen til selv at medbringe drikkevarer.
Om vi kan nøjes med en engangsgrill eller skal flække en olietønde, afhænger af deltagerantallet, så meld
venligst tilbage senest tirsdag den 2. juni til formand@herlevfolkedans.dk eller på telefon 61 79 46 54.
Månedens legestue
Vi peger på Aldershvilestævnet søndag den 7. juni 2015 kl. 10 - 18 i Aldershvile Slotspark. Der vil være masser af skøn musik, og Kim Sjøgren kommer også og optræder. Se hele programmet her eller via linket på
www.herlevfolkedans.dk.
Dansemuligheder i løbet af sommeren
Der sker noget forskellige steder i løbet af hele sommeren. Hold øje med vores
hjemmeside, som er opdateret med nye datoer og med landsforeningens hjemmeside den hedder stadig folkedans.dk. Der bliver løbende opslået nye arrangementer. I flæng
kan nævnes:
- Dans på havnen i Roskilde hver onsdag kl. 19.30 - hele juni, juli og august.
- Sommerdans i Fælledparken 8. juli
- Nordlek i Viborg 13. til 19. juli
- Europeaden i Helsingborg 5. til 9. august.
Sidsel kan kontaktes på bornehold@herlevfolkedans.dk, hvis man har lyst til at besøge
vores nye venner i Lund. Hun har en liste over deres arrangementer.

TILLYKKE til
Andreas og
Sidsel, som
vandt guld i
Landsfinale for
regionsmestre i
pardans 2015.

Flashmob
Hvad er da det for noget? Vi vil lave en lille video, som kan bruges til at promovere vores forening, mest på
de sociale medier. Det er planlagt til lørdag 22. august, men er ikke endeligt bekræftet endnu. Vi mødes i
foreningslokalet kl. 10 og øver dansen. Det bliver kun 60 - 90 sekunders dans, der skal bruges. Så går vi til
Herlev Bymidte, hvor vi ca. kl. 11.30 ”tilfældigt” begynder at danse, helt spontant. Mere information følger,
men giv gerne besked, hvis du vil være med til at skabe lidt danseglæde, som kan bruges til reklame for os.
Herlev Festuge
Igen i år har vi en standplads i bymidten lørdag den 29. august, hvor vi vil være fra kl. 11.30 til 15.30.
Temaet vil være gamle lege fx sækkevæddeløb, hesteskokast og trillebørsløb. Vi skal også danse lidt, det
bliver fra ca. 14.15 til 15.00. Vi får brug for en masse glade mennesker til at stå for legene i løbet af dagen
og selvfølgelig nogle oplagte dansere til at sprede danseglæde. Kontakt bestyrelsen, hvis du vil hjælpe.
Dagen efter, søndag d. 30. august, planlægger vi igen en hyggelig skovtur til Frilandsmuseet. Andreas er på
ferie, så Sidsel bliver tovholder. Flere informationer følger.
Til slut vil jeg bare ønske alle en god og dansefyldt sommer inden sæsonstart den 7. september for voksne
og den 20. september for børn og baldansere. Sæsonens første legestue er lørdag den 26. september.
På bestyrelsens vegne, Morten

