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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev marts 2016 8. marts 2016 

Forårsfesten er godt overstået med overvældende stor opbakning og masser af lækker mad. 

Tak til alle for i den grad at bidrage til at lokke foråret frem. 

Opvisningslegestue 

Man skal jo aldrig gå glip af en god fest, så vi er straks videre og glæder os nu til at se rigtig 

mange, når vi lørdag den 9. april 2016 kl. 19 holder sæsonens sidste legestue. Det sker som 

sædvanlig på Herlev Skole, og Annette har været rundt at spørge efter opvisningsdeltagere 

fra både børnehold, voksenhold og baldansekursus, men man kan stadig nå at melde sig. 

Derfor kan vi igen i år indlede aftenen med at vise hele verden, noget af det vi har lært i 

denne sæson. Invitation er vedhæftet. 

Ture til Tyskland og Sverige 

Apropos hele verden: Turen til Halle i Nordrhein-Westfalen i Tyskland bliver til noget. Lige 

nu er vi en blandet skare af børn og voksne, alt i alt omkring 20 personer, der forventer at 

tage af sted fredag den 29. april, så vi ankommer til Halle om aftenen. Lørdag forventer vi 

sociale aktiviteter med vores værter, søndag den 1. maj fejrer byen majstangsfest med danse-

opvisninger og gode tyske pølser. Når festen slutter først på eftermiddagen, tager vi afsked og 

sætter kurs mod Danmark igen. 

Også vores venner fra Lund i Sverige har inviteret til fest en lille times rejse fra os. Vi er invi-

teret til at komme til deres legestue lørdag den 28. maj om aftenen og til Folkmusikens Dag 

cirka kl. 12 - 16 søndag den 29. maj. Man kan deltage i begge dele og overnatte hos en svensk 

vært, eller man kan nøjes med at tage over til festlighederne om søndagen. 

Kontakt fluks bestyrelsen, hvis en eller begge turene har interesse. 

Børnestævne i Hundested, børneopvisning på Bakken 

Som tidligere nævnt afholdes Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne den 20.-22. maj i 

Hundested. Sidsel tager af sted med børnene hele weekenden, andre kan nøjes med en en-

dagstur om lørdagen. Programmet byder på gadedans, konkurrencedans, en overraskelse og 

masser af hygge. Se vedhæftede for nærmere information om program og priser. 

SMUTTENs opvisning på Bakken finder sted søndag den 19. juni, men allerede lørdag den 

18. juni mødes man kl. 14.00 for at  træne til opvisningen og hygge sig sammen. Søndag byder 

på en formiddagstræning inden omklædning og afgang mod Bakken, hvor opvisningen fore-

går kl. 14.00. Tilskuere og forklappere er meget velkomne. 

Sidsel er kontaktperson for spørgsmål og tilmeldinger til begge arrangementer. 

Månedens legestue 

Der er ikke så mange legestuer i marts, så vi snyder lidt og udnævner Amager Folkedanseres 

legestue den 2. april til marts måneds legestue. April måneds legestue er naturligvis vores 

egen opvisningslegestue den 9. april. 

Generalforsamling med formandsvalg 

Vores årlige generalforsamling holdes den 2. maj. Forslag til behandling indsendes til 

bestyrelsen senest den 15. marts.  

Da Morten trækker sig tilbage fra formandsposten, håber vi, at rigtig mange møder op for at 

vælge ny formand. 

Bestyrelsen 

PS Husk at voksenholdet pga. påsken ikke danser den 21. og 28. marts. 
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