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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev april 2016 28. marts 2016 

Sæsonen går officielt på hæld, men det betyder absolut ikke, at vi ligger på den lade side. Se 

bare her i nyhedsbrevet, hvor meget du kan være med til.  

Generalprøve og opvisningslegestue 

Efter at have nydt påskefridagene begynder alle opvisningsdanserne lige på og hårdt med 

generalprøve søndag den 3. april kl. 15 - 17 på Herlev Skole på Herlev Bygade. Vi er glade for 

og stolte over, at vi kan mønstre to kvadriller fra børneholdet, ti par fra voksenholdet og en 

hel kvadrille baldansere, som til generalprøven kan øve overgange og fællesdans.  

Børn og baldansere er herefter klar, mens voksenholdet bruger mandag den 4. april til at fin-

pudse dansene, så vi kan brillere over for publikum til opvisningen lørdag 9. april 2016 kl. 19. 

Invitation er vedhæftet, og man er meget velkommen til at tilmelde sig via facebook. 

Husk at voksenholdet danser ufortrødent videre alle mandage i april. 

Ture til Tyskland og Sverige 

25 herlevdansere og René tager til 1. maj-fest hos vores venner i Halle i Tyskland. Vi glæder 

os til at høre mere om deres oplevelser. 

Vores venner fra Lund har inviteret til legestue lørdag den 28. maj om aftenen og til Folkmu-

sikens 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 bestyrelsen senest 31. marts 2016, hvis du vil med. 

Børnestævne i Hundested, børneopvisning på Bakken 

Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne afholdes den 20.-22. maj i Hundested. Sidsel tag-

er hele weekenden med børnene og gerne nogle forældre, andre kan nøjes med en lørdagstur. 

Programmet byder på gade- og konkurrencedans, en overraskelse og masser af hygge. 

SMUTTENs opvisning på Bakken finder sted søndag den 19. juni kl. 14, tilskuere og forklap-

pere er meget velkomne. Opvisningsbørnene mødes allerede lørdag den 18. juni kl. 14.00 for 

at  træne, hygge, spise og sove og endnu engang træne inden omklædning og afgang mod 

Bakken. 

Sidsel er kontaktperson for begge arrangementer, tlf. 51 37 26 68. 

Generalforsamling med formandsvalg 

Vores årlige generalforsamling holdes den 2. maj kl. 20 ved vores danselokale, dagsorden føl-

ger vedtægterne. Der er indkomne forslag, og Morten trækker sig tilbage fra formandsposten, 

så vi håber, at rigtig mange vil møde op og deltage i medlemsdemokratiet. 

Vigtige datoer i kommende sæson 

Allerede nu må I gerne sætte kryds ved disse datoer i kalenderen, så I ikke går glip af noget: 

Herlev Festuge  3. september 2016 

Sæsonstart voksne  5. september 2016 

Efterårslegestue  8. oktober 2016 

Julefest  17. december 2016 

Forårsfest  25. februar 2017 

Generalprøve  26. marts 2017 

Opvisning og legestue  1. april 2017 

Bestyrelsen 

https://www.facebook.com/events/1750979158464614/
http://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Kontakt.htm
http://www.sjællandskebørnestævne.dk/index.php/naeste-staevne
http://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Kontakt.htm

