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Nyhedsbrev august 2016
Om få uger går sæsonen i gang, og vi glæder os til at se alle igen. Her får I en skylle informationer og invitationer at varme op på.

Skovtur på Frilandsmuseet den 28. august 2016
Dansens Dag bliver igen i år afholdt på Frilandsmuseet, se nærmere i vedhæftede invitation. Vær opmærksom
på at Frilandsmuseet nu tager entre: 75 kr. per person

Herlev Festuge 3. september 2016 kl. 11 - 15.30
Til Herlev Festuge har vi fået plads i det nye danseområde foran kirken, hvor vi vil lege gamle lege som fx
hesteskokast, kast efter dåse, ringridning m.v. Vi har fået dansetid kl. 11 - 11.30 og kl. 14 – 14.30.
Vi håber vores medlemmer vil give en hjælpende hånd, eventuelt bare en times tid. Helt lavpraktisk vil vi meget
gerne låne en pavillon eller to, da vi i år ikke har fået bevilget en træbod.
Andreas (naestformand@herlevfolkedans.dk) og Sonja (kasserer@herlevfolkedans.dk) er kontaktpersoner.

Sæsonstart og line dance
Voksenholdet begynder sæsonen mandag den 5. september 2016 kl. 20.00. Vi holder en udvidet pause midtvejs,
så husk kaffe/te og brød til jer selv og eventuelt til et par nye.
De lokale line dancere kan her i efteråret ikke være i deres sædvanlige lokale, så de har fået husly hos os. De
danser blandt andet mandag kl. 18 til 19.50, så det anbefales, at vi i deleperioden går ind via kursuslokalet, så vi
forstyrrer hinanden mindst muligt.
Familie-/Børneholdet har første danseeftermiddag søndag den 25. september kl. 15 - 15.50. Vi håber, at alle
tager en ven med. Som noget nyt har bestyrelsen besluttet, at børn ikke nødvendigvis skal medbringe en voksen
at danse med. Vi glæder os til en spændende sæson med blandt andet ture med Smutten - også til Færøerne!
Balkurset begynder søndag den 25. september kl. 16-17.30, og sæsonens store dans er Concordia-Quadrille.

Vinsmagning og legestue 8. oktober 2016
Vi har besluttet at forsøge at få kontakt med nye ved at afholde vinsmagning inden vores første legestue. Kort
fortalt begynder vi kl. 17.00, hvor man kan smage fem sydafrikanske kvalitetsvine og indtage lækre sandwicher.
Kl. 19.30 går den almindelige legestue i gang, og vi håber, "vinsmagerne" bliver og deltager. Pris for vin,
sandwich og dans bliver 250 kr., tilmeldingsfrist er 1. oktober. Se vedhæftede invitation.

Aspirantkursus 28. - 30. oktober 2016
Overvejer du at blive instruktør eller vil du bare have en sjov weekend? Så har du chancen ved aspirantkurset i
Børkop. Se vedhæftede invitation for nærmere oplysninger.

Fællestur til KØST 2017 - landsstævnet i 2017
Husk at sætte kryds i kalenderen ved den 17.-22. juli 2017, hvor vi arbejder på at indtage Køge i samlet flok.
Mere information følger, du kan også følge med på stævnets facebookside og hjemmesiden http://køst2017.dk/ .

Barnlek på Færøerne 6. – 9. juli 2017
I samarbejde med SMUTTEN planlægger Sidsel en tur til Barnlek 2017, hvor man ud over dans kan opleve
Færøerne på diverse ture før og under stævnet. Se http://barnlek.sr.fo/faldari.html.
Både SMUTTEN og Herlev Folkedanserforening vil søge støtte for at mindske udgifterne for den enkelte.
Friske voksenhjælpere søges til hjælp med børnene. Tilmelding skal ske i november, så tjek jeres kalendere.

Referater fra bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har besluttet, at referater fra bestyrelsesmøderne bliver lagt ud på hjemmesiden. Det føres ud i livet
snarest muligt.
Vi ses lige om lidt 
Bestyrelsen
Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

