Nyhedsbrev Marts 2018 – Bredballe Dancers
Kære Bredballe Dancere
Påske
Så er det påske og forår selvom det stadig er koldt. Der er nu en lille måned til
sæsonen slutter. Heldigvis er der sommerdans i maj og juni måned.
Sommerdans
Linedance afholder sommerdans 6 onsdage og 4 torsdage. I har alle modtaget mail
om dette. Vi håber, I vil støtte op om det. Det foregår i Gulkrog Centret.
Modern Square Dance afholder sommerdans 2 torsdage, hvis der er tilmelding nok.
Sted afhænger af antal tilmeldinger.
Traditionel Square Dance holder lang sommerferie.
Nyt hold i Linedans
Vi har efter flere års fravær haft et begynderhold i linedance, og det har været en stor
succes med stabilt og engageret fremmøde.
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 8. maj i Bygningen (lille sal), Ved
Anlæget 14, 7100 Vejle. Se indkaldelse her. Birthe Mørup vil rigtig gerne have en
hjælper på Kasserer-posten, så derfor er punkterne ved valg lidt anderledes, end de
plejer at være. Meld jer til på de fremlagte lister. Klubben er vært med smørrebrød, øl
og vand. Kom og deltag i en hyggelig aften.
Windmill
Et veloverstået og meget anderledes Windmill i år. Nye haller, selvom vi også
dansede i hal 3 sidste år, som nu er det med sportsgulv. Det store Torv mellem
hallerne var en stor succes, og DGI havde styr på madudleveringen.
To veloplagte callere, Bronc Wise og Paul Bristow styrede Modern Square Dance, og
hele 123 dansere mødte frem om lørdagen - en pæn fremgang i forhold til sidste år.
Birthe og 3 gange Hanne sørgede for en god stemning ved linedansen.
Som noget nyt var der kun DJ i den ene hal, heldigvis fungerede det fint med DGI’s
anlæg i den anden hal.
25 års Jubilæum
I 2019 har vi 25 års jubilæum, og I skulle gerne alle have set for-flyeren. Ellers er den
på klubbens forside, se den her. Det bliver en kanon-fest. Sæt kryds i kalenderen
fredag den 24.maj 2019. Festudvalget planlægger en fest, du ikke vil gå glip af!
Følg med på hjemmesiden - www.bredballedancers.dk
På bestyrelsens vegne – Hans Pitters

