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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Husk at I kan holde 

jer orienteret på 

herlevfolkedans.dk 

med kontaktoplys-

ninger, kalender, 

referater, nyheds-

breve, priser og 

meget mere samt 

via foreningens 

facebookgruppe. 

Nyhedsbrev august 2018 

Fødderne tripper forventningsfuldt, og vi er så småt begyndt at nynne en rheinländer polka, for nu er der ganske 

få uger til sæsonstart.  

Sæsonstart 
Voksenholdet begynder undervisningen den 3. september 2018 kl. 20.00 og kan glæde sig til danse fra Fyn 

og øerne. Børneholdene kaster sig ud i sang og dans den 16. september kl. 14.10 og 15.00, mens baldanserne 

får den første smagsprøve på dobbeltkvadrillen Octagon Lancers den 16. september kl. 16.00. Læs mere på 

vores hjemmeside og glæd jer. 

Bestyrelsen har udarbejdet vedhæftede opslag og foldere, som alle meget gerne må hjælpe med at hænge op og 

uddele. 

25.000 kr. fra foreningspuljen 
Vi har søgt og modtaget 25.000 kr. fra DIF's og DGI's foreningspulje. De rare penge vil blive brugt på diverse 

grej, der skal hjælpe os til øget synlighed i Herlev, fx telt, pavillon, bannere, beachflag og plakater.  

Vi vil også prøve at være mere udfarende og stille op til lokale arrangementer. Vi har allerede deltaget i Stafet 

for Livet i juni måned og undersøger nu muligheden for at blive en del af Herlev by Night. Vi håber, vores med-

lemmer vil komme, når vi kalder, så vi forhåbentlig med vores danseglæde kan tiltrække flere medlemmer. 

Desuden vil vi i efteråret afprøve interessen for et dansehold om eftermiddagen. Fra medio oktober til ultimo 

november vil vi forsøge os seks onsdage kl. 14 - 15.30, men mangler et sted at være. Hvis nogen kender et 

egnet sted, hører Sonja gerne fra jer. 

Herlev Festuge lørdag 1. september 
Op til sæsonstart deltager vi i Herlev Festuge, hvor vi deltager lørdag den 1. september kl. 10.30 - 16.30. Kort 

fortalt har vi igen fået pladsen på Herlev Bygade foran Herlev Kirke, lige op ad dansescenen, hvor Annette har 

lovet at tage sig af dansen kl. 10.30-11 og 12-12.30. Kom endelig selv og inviter alle andre med. 

Senest kl. 10.00 opsætter vi pavillonen og det øvrige grej. Derefter har vi brug for nogen, 

der kan stå/sidde og tage imod quizsvar, tale med interesserede, tumle med sækkevædde-

løb, hesteskokast, ringridning, dåsekast og andre aktiviteter. Kl. 16.30 pakker vi sammen 

og har brug for hjælp til at transportere ting tilbage til skolen.  

Tak til jer, der har meldt jer som hjælpere, men vi kan sagtens bruge flere, så der også 

bliver mulighed for at holde pause og se sig omkring. Har du en time eller syv, hører 

Sonja (kasserer@herlevfolkedans.dk) og Andreas (tlf. 42 44 27 46) gerne fra dig. 

Frilandsmuseet søndag 2. september 
Museet danner igen i år de smukke rammer om opvisninger og fællesdans, les lanciers 

og traditionelle folkedanse. Dansen begynder kl. 9.45 og slutter kl. 15.30, programmet kan 

ses på regionens hjemmeside.  

Tivoli søndag den 9. september 
Region Hovedstaden arrangerer Folkedansens Dag på Plænen i Tivoli, og syv af vores børn deltager sammen 

med Smutten. 

Alle folkedansere kan få rabat på entre og turpas den 9. september, hvis bestilling foretages via et bestemt 

link med adgangskode. Vi må ikke offentliggøre dette, men kontakt Sonja for oplysningerne, hvis du er 

interesseret. 

Vi glæder os til at se jer alle meget snart - og tag meget gerne nye med til undervisning og arrangementer. 

De bedste hilsner 

bestyrelsen 

http://www.herlevfolkedans.dk/
http://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Kontakt.htm
http://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Kontakt.htm
http://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Medlemssider/X-dage/X-dage.htm
http://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Medlemssider/Bestyrelsen/Bestyrelsen.htm
http://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Medlemssider/Foreningsnyt/Foreningsnyt.htm
http://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Medlemssider/Foreningsnyt/Foreningsnyt.htm
http://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Medlemssider/Priser/Priser.htm
https://www.facebook.com/groups/Herlev.Folkedanserforening/
http://herlevfolkedans.dk/index-filer/Baldans.htm
http://program.herlevfestuge.dk/
http://folkedanseren.dk/cms/?cmsid=659&pageid=23525
https://www.tivoli.dk/da/kultur+og+program/program/2018/folkedans+i+tivoli+2018
http://herlevfolkedans.dk/index-filer/Kontakt.htm

