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Nyhedsbrev august 2015
Kære alle
Vi håber, I har nydt sommeren med og uden dans og nu er klar til at starte på en frisk sæson. Vi glæder os i
hvert fald til at se jer igen.
Ændring i bestyrelsen
Jubelen var stor efter generalforsamlingen, hvor vi syntes, vi havde fået sat et rigtig godt hold i bestyrelsen
med en skønsom blanding af gamle rotter og novicer udi bestyrelsesarbejdet og et bredt spænd i aldersfordeling og aktivitetsniveau.
Desværre har Vivian meddelt, at hun savner sin gamle forening, og efter moden overvejelse i sommerens
løb er konklusionen blevet, at Vivian er udtrådt af bestyrelsen. Dermed indtræder suppleant Susanne på
den ledige plads. Vi respekterer naturligvis Vivians beslutning, selv om vi havde glædet os til samarbejdet.
Herlev Festuge
Vi har standplads 20 i bymidten, det vil sige på arealet foran kirken lørdag den 29. august kl. 11.30 til
15.30. Oversigtskort er vedhæftet.
Temaet vil være gamle lege, og vi planlægger fx trekamp/femkamp, hesteskokast, klodseleg, dåsekast,
sækkeløb, trillebørsræs, ringspil, ring om en tyr, snurreknapper og sanglege.
Vi skal også danse lidt, det bliver fra ca. 14.15 til 15.00.
For at arrangementet bliver en succes, får vi brug for glade hjælpere og smilende dansere. Kontakt Morten
på formand@herlevfolkedans.dk eller 44 84 46 54 eller 61 79 46 54, hvis du vil hjælpe hele dagen eller
måske bare en halv time.
Skovtur til Frilandsmuseet søndag den 30. august
Folkedans Danmark Region Hovedstaden arrangerer Folkedansens Dag, og vi deltager på en hyggelig skovtur. Det hele begynder kl. 9.45, hvorfra man selv kan gå rundt og kigge på museum og dansere. Kl. 12 mødes vi så til medbragt frokost og fælles tur til festpladsen med opvisninger og fællesdans, invitation vedlagt.
Sæsonstart og temadans
Vi har sæsonstart mandag den 7. september for voksne og søndag den 20. september for børn og
baldansere. Baldanserne fokuserer i år Quadrille Néerlandais.
På voksenholdets første aften danser vi en lille time og drikker derefter vores medbragte kaffe/te i en udvidet pause. Tag gerne kaffe/te og kage med til eventuelle nye - og tag også gerne eventuelle nye med.
Mandagene den 14. og 21. september har vi temadans med fokus på grundtrin i polka og vals.
Legestuer mest for voksne og mest for børn
Sæsonens første legestue er lørdag den 26. september 2015 - og det er vores egen! Som sædvanlig er det
på Herlev Gamle Skole kl. 19.30, og I skal nok få nærmere besked.
For børnene arrangeres også legestue. Det sker søndag den 4. oktober kl. 14 i vores sædvanlige danselokale. I hører nærmere, men sæt endelig x i kalenderen.
X i kalender-dage
Gennem hele sæsonen er der planlagt legestuer, temadans, fester mv. De planlagte arrangementer fremgår
af hjemmesiden www.herlevfolkedans.dk og af vedhæftede x i kalender-dage.
På snarligt gensyn
Bestyrelsen

