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Nyhedsbrev juli 2016
Sommerferien er godt i gang, men derfor skal I ikke snydes for en masse herlig information.

Havnedans i Roskilde
Roskilde Spillemandslaug spiller op til dans hver onsdag aften fra 19.30-21.30 i hele juni, juli og august måned
ved Vikingemuseet i havnen. Der er plads til en masse dansere, og de ivrige musikere har tendens til at starte
lidt tidligere, så der er rig mulighed for GRATIS og SJOV dans i sommermånederne. Se mere her.

Skovtur på Frilandsmuseet den 28. august
Dansens Dag bliver igen i år afholdt på Frilandsmuseet, og i den forbindelse hygger vi med vores sædvanlige
picnic. Danseprogrammet over de forskellige hold er stadig under bearbejdning, det vil kunne ses her, men der
er dans over hele Frilandsmuseet fra 9.45-15.30. Vi mødes på spisepladsen kl. 12.
Vær opmærksom på at Frilandsmuseet nu tager entre, 75 kr., og at tilmelding til skovtur skal ske til Sidsel på
enten bornehold@herlevfolkedans.dk eller tlf. 51 37 26 68.

Fantastisk SMUTTEN-tur på Bakken
Sidsel kunne ikke være mere stolt af Herlevs aktive dansebørn, da de brillerede på Bakkens Friluftsscene søndag den 19. juni efter en SMUTTEN-tur. Dertil fik de masser af opbakning fra foreningens medlemmer. De seje
danseunger indtog scenen med ca. 100 andre børn og sluttede en fantastisk dag med forlystelser.

Herlev Festuge 3. september
Herlev Folkedanserforening stiller op den 3. september kl. 11.30 – 15.30 og inviterer til gamle lege som
hesteskokast og kast efter dåse. Der spilles op til dans kl. 14 – 14.30.
Vi håber selvfølgelig, at en masse medlemmer, store som små, leger og danser med. Derudover håber vi også, at
nogle friske medlemmer, store som små, møder op og hjælper i vores bod i løbet af dagen. Hjælpere skal henvende sig til Andreas (naestformand@herlevfolkedans.dk) eller Sonja (kasserer@herlevfolkedans.dk).

Sommerferieaktiviteter
11 friske børn deltog i vores sommeraktiviteter for børn i Herlev kommune i uge 30. Vi fejrede fastelavn, påske,
midsommer, høst og jul, og såvel børnene som forældrene var begejstrede. Vi håber, at nogle af børnene har fået
lyst til at danse med på børneholdet.

Fællestur til KØST 2017
Nogle modige få har været til landsstævne 2016/Assens i uge 30, og allerede nu lader Herlev Folkedanserforening op til en fællestur for landsstævne 2017, så sæt kryds i kalenderen, for den 17.-22. juli indtager vi Køge
i jovial flok. Mere information følger.

Barnlek Færøerne 2017, 6. – 9. juli
I samarbejde med SMUTTEN planlægges tur til Barnlek 2017 på Færøerne. Selve stævnet falder den 6.-9. juli
2017, hvor man ud over dans kan opleve Færøerne på diverse ture, som stævnet tilbyder før og under stævnet.
Se http://barnlek.sr.fo/faldari.html.
SMUTTEN vil søge penge på vegne af alle deltagende børn under 18 år. Desuden vil Herlev Folkedanserforening søge midler til foreningens dansende børn for at mindske udgifterne for den enkelte.
Friske voksenhjælpere søges til hjælp med børnene, Sidsel står for planlægning og søgning af midler.
Tilmelding skal ske i november, så tjek jeres kalendere. Mere information følger til sæsonstart.

Sæsonstart
Sommeren har fart på, og lige om lidt starter vi igen på folkedansen:
 Voksenholdet – Mandag den 5. september kl. 20-22
 Familieholdet – Søndag den 25. september kl. 15-15.50
 Balholdet – Søndag den 25. september kl. 16-17.30.
Fortsat fantastisk sommer 
Bestyrelsen
Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

