Nyhedsbrev November 2017 – Bredballe Dancers
Kære Bredballe Dancere
Juleafslutning
Der holdes juleafslutning på alle holdene i første uge i december. Klubben sørger for
slik og mandariner i den anledning. Hver genre har traditioner. I traditionel har vi
spis-og-dans aften, på modern har vi stort fælles kaffebord, og på linedance siden
laver man fællesaften for onsdagsholdene og torsdagsholdene i festsalen på
Midtbyskolen. Bestyrelsen vil gerne ønske alle en Glædelig Jul og håber at se mange
af jer ved nytårsdansene.
Nytårsdanse
Den 28.12 er der bal i Balle arrangeret af Ødsted Square Dance. Det er dans til
levende musik og 2 festlige callere.
Den 29.12 afholdes Nytårsdans for Modern i Gulkrog. Det er igen den populære
caller Einar Sølvsten som vil styre dansen.
Den 30.12 afholder linedanserne den årlige Nytårsdans med Birthe og Hanne der
sammen med DJ Tage og Ann vil styre dansen. DGI har ændret reglerne, så alle skal
bestille maden på https://dgihusetvejle.nemtilmeld.dk/236/. Der er hele 4 menuer at
vælge imellem. Klubben giver kaffe og kage i pausen.
Til de sidste 2 danse (29.12 og 30.12) har vi brug for hjælpere. Tine har søgt hjælpere
til linedance 30.12 og Hans søger hjælpere til modern den 29.12. Tak til alle der har
eller vil melde sig som hjælpere.
Windmill
Der blev åbnet for tilmelding til Windmill Linedance den 1. november og næsten 500
er allerede tilmeldt. På Modern siden forventer vi at mange tilmelder sig de næste par
måneder. Windmill bliver anderledes i år, da man ikke længere må tage egen mad
med - alt skal købes og helst online. Vi kommer også til at danse i andre haller. I år
skal vi danse i hal 3 og hal 4A.
Mellem de 2 haller ligger cafe området. Cafeen forventes åben under hele stævnet.
Windmill udvalget holder møde den 13.december for at planlægge arrangementet.
25 års Jubilæum
I 2019 har vi 25 års jubilæum, og DET SKAL FEJRES med en stor fest.
Sæt allerede nu kryds lørdag den 11.maj 2019.
Vil du være med til at planlægge jubilæet så henvend dig til Bestyrelsen.
Festudvalget skal helst være en lille gruppe på 4-5 personer.
Følg med på hjemmesiden - www.bredballedancers.dk
På bestyrelsens vegne – Hans Pitters

