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Nyhedsbrev juni-juli 2015
Kære alle
Tusind tak til alle, der deltog i oprydning og/eller grillhygge den 5. juni. Vi kom langt, men må erkende, at
det kræver lidt mere tid at få styr på dragterne. I den ny sæson tager vi en tørn til, I hører nærmere.
Referat fra generalforsamlingen
Referatet fra generalforsamlingen er vedhæftet dette nyhedsbrev og kan desuden findes på vores
hjemmeside.
Publikum til Danmark har talent
Fra den 20. - 27. august 2015 har alle på mindst 12 år mulighed for gratis at blive tilskuer til audition på
Danmark har talent. Det foregår i Falconer Salen på Frederiksberg. Se mere i vedhæftede invitation eller
find den på vores hjemmeside.
Månedens legestue
Vi peger på Sommerdans i Fælledparken onsdag den 8. juli 2015 kl. 19 - 22 på dansepladsen ved Edel
Sauntes Alle. Christian Obel instruerer, Mads og Lena spiller, og det plejer at være mægtig hyggeligt.
Fotopolitik
Bestyrelsen har på sit møde den 8. juni 2015 diskuteret en fotopolitik, som i korte træk går ud på:
 Stiller man op til pr-arrangementer som dans i gågaden, flashmob o.l. giver man automatisk
samtykke til, at foreningen må bruge billeder og videoer uden at spørge.
 Til private/lukkede arrangementer som julestue, forårsfest mv. må der ikke offentliggøres noget
uden samtykke fra personerne på billederne/videoen.
 Ved åbne/offentlige arrangementer som opvisninger og legestuer kan vi ikke garantere, at personer
på billeder bliver spurgt, inden eventuel offentliggørelse. Der skal gøres opmærksom på dette,
inden man melder sig til en opvisning eller arrangement. Fra foreningens side vil vi dog i videst
muligt omfang søge samtykke fra egne medlemmer.
 På sociale medier må der ikke ”tagges” og henvises til personlige profiler, medmindre de afbildede
selv gør det.
Andre dansemuligheder i løbet af sommeren
Hold øje med vores egen hjemmeside samt landsforeningens hjemmeside folkedans.dk, der løbende opslår
arrangementer somDans på havnen i Roskilde hver onsdag kl. 19.30 i juni, juli og august, Nordlek i Viborg
13. til 19. juli og Europeaden i Helsingborg 5. til 9. august.
Flashmob
Det er bekræftet, at vi laver en flashmob lørdag 22. august mellem kl. 10 og cirka 12.30. Mere information
følger, når vi kommer tættere på.
Herlev Festuge
Vi har en standplads i bymidten lørdag den 29. august 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 glade hjælpere og oplagte dansere. Kontakt bestyrelsen, hvis du vil hjælpe.
Dagen efter, søndag d. 30. august, planlægger vi igen en hyggelig skovtur til Frilandsmuseet med Sidsel
som tovholder. Flere informationer følger.
Til slut vil jeg bare ønske alle god sommer og minde om 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

