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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 2019 
Kan I også høre danseskoene trippe utålmodigt i skabet? Snart møder vi gamle og nye 

venner, men inden sæsonstart er der lige et par arrangementer. Bare læs med her. 

Dragtarbejdet - modeller søges mandag 26. august kl. 18, aftensmad inkluderet 

Vi fortsætter opmåling og katalogisering af vores dragter i Magasinet ved danselokalet på 

Ederlandsvej 23, og vi vil også fotografere dragterne. Det kræver ingen viden om dragter, 

vi skal blot bruge ”modeller” i mange forskellige størrelser. 

Kl. 18 spiser vi sammen, så tilmeld dig på sd@fbr.dk, så Susanne kan sørge for nok mad. 

Derefter går nogle i gang med opmåling, mens modeller/fotografer foreviger samlingen. Vi 

slutter kl. 21, så kan du ikke være fremme kl. 18, må du gerne støde til senere. 

Herlev Festuge lørdag 31. august 2019 kl. 10.30 - 16.30 

Vi deltager i Herlev Festuge med gamle lege. Kl. 11.30 og 13.30 danser vi med publikum på 

dansescenen foran Herlev Kirke. Vi håber, at mange medlemmer vil komme forbi og deltage, og at nogle af jer 

vil hjælpe en time eller to, så vi kan få leget og snakket med mulige medlemmer.  

Kontakt Sonja på kasserer@herlevfolkedans.dk, hvis du vil give foreningen en hjælpende hånd. 

Folkedansens Dag på Frilandsmuseet 1. september 2019 fra 9.45 

Vores region står igen i år for en hyggelig dag på Frilandsmuseet i Lyngby. Alle under 18 år kommer gratis ind, 

mens børn/voksne i dragt og musikere med instrumenter må have en ekstra med ind uden beregning. Alle øvrige 

over 18 år og uden dragt/instrument skal betale entre. 

Man kan tage derud og nyde synet af de mange dansere, deltage i legestuer og eventuelt danse opvisning. 

Kontakt helleogleif.madsen@mail.dk, hvis du vil deltage på regionens fælles opvisningshold. 

Sæsonstart voksenhold mandag aften: 2. september 2019 kl. 20 

Og således nåede vi frem til første sæsonstart. Mandag den 2. september kl. 20 står/sidder Annette og René klar 

med instruktion og musik af alle "gamle" og nye dansere. Det sker som sædvanlig på adressen Ederlandsvej 23. 

Vi danser cirka 50 minutter og holder derefter en pause med medbragt kaffe/te, inden vi danser videre og 

slutter med en sang omkring kl. 21.45.  

Sæsonstart børne- og juniorhold: søndag 15. september 2019 

Vi har arrangeret, at børneholdet for fem- til tiårige danser kl. 14.10 - 14.50. Børn og voksne danser med 

hinanden, og der er fokus på at have det sjovt. Tag børn/børnebørn ved hånden og tag dem med til Ederlandsvej 

23 - og stik gerne mulige deltagere vedhæftede materiale.  

Juniorholdet fra ti år og opefter danser kl. 15.00 - 15.45. Juniorerne danser hovedsageligt med hinanden, og 

Annette lover spændende danseudfordringer. Vi glæder os til at se jer igen , og tag endelig vennerne med. 

Sæsonstart baldansehold: søndag 15. september 2019 kl. 16 - 17.30 

Når børn og juniorer har varmet salen op, er det tid til baldans. I år skal vi være romantiske i Cotillon Quadrille 

og undre os over, hvorfor den ellers meget populære The Waltz Cotillon er gået i glemmebogen. Se mere på 

vedhæftede opslag og giv det gerne videre til interesserede. 

Legestue (fest) 21. september 2019 inklusive natmad 

Kun tre uger inde i sæsonen er det tid til årets første fest med efterfølgende natmad. 

Mere om dette følger 

Sæsonstart voksenhold onsdag eftermiddag modul 1: 2. oktober 2019 kl. 14 - 15.30 

Vores nyeste hold mødes i Skinderskovhallen, og vi håber, vi bliver rigtig mange. Hjælp 

os med at reklamere for holdet, gerne ved hjælp af vedhæftede opslag og folder. Mere 

om denne sæsonstart senere. 

Kulturnat København fredag 11. oktober 2019 

Fredag den 11. oktober deltager regionen i Kulturnat København, og der bliver både 

brug for frivillige og deltagere. Det sker på Nørrebro, lige ved Sankt Hans Torv, så 

sæt kryds i kalenderen. Det er både for børn og voksne. 

Vi glæder os til at se jer på et eller flere hold og til sociale arrangementer - tag gerne en ven eller to med ... 

Bestyrelsen 

OK støtter folkedansen 

 - med din hjælp 

Energiselskabet OK har 

indgået sponsoraftale med 

Folkedans Danmark. Du 

kan hjælpe ved at få et 

benzinkort, en el-aftale 

eller en mobilpakke.  

Læs mere her. 
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