Baldans for alle
11 søndage i sæson 2021 - 2022 byder Herlev Folkedanserforening alle
velkommen til baldans. Med baldanse mener vi de danse, som i 1800tallet blev danset i byerne, mens folkedanse i høj grad blev danset i landsbymiljøerne.

Før i tiden var påklædningen meget formel, men vi danser i helt almindeligt tøj
til levende musik og med kyndig instruktion.
Holdet danser på Herlev Byskole, afdeling Elv, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.
Instruktion ved Annette Thomsen og musik ved Jørgen Hanskov.
Vi danser 11 søndage kl. 16 - 17.30 med åbent hus 5. september 2021.
5.9., 12.9., 3.10., 10.10 og 31.10.2021 samt 30.1., 6.2., 6.3., 13.3. og 20.3.2022.
Opvisningsdeltagere desuden 27.3.2022 (generalprøve til opvisningen den 2.4.22) - frivilligt.

Pris for hele sæsonen
630 kr. inkl. medlemskab af Folkedans Danmark. Unge 14-17 år 265 kr.,
studerende 292,50 kr.
Læs mere på www.herlevfolkedans.dk, skan koden, eller
kontakt Morten Petersen på telefon 61 79 46 54 eller mail formand@herlevfolkedans.dk.
Vi har også voksenhold i folkedans:
Mandage kl. 20 – 21.50, åbent hus 6. september 2021. Torsdage kl. 11.30 - 13.00, åbent hus 30. september.
Desuden et børnehold og et juniorhold, der danser sangdanse og folkedanse de samme 11 søndage som baldanseholdet,
men kl. 14.10 - 14.50 og 15.00 - 15.45.
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