
Nyhedsbrev April 2022 – Bredballe Dancers 

 
Kære Bredballe Dancere  

 

 

Sæsonens sidste måned 

April står for døren og snart er sæsonen slut. Traditionel Square Dance danser for 

første gang også i april måned, da vi valgte at holde corona pause i januar måned. 

 

Mølledansen 

Trods store udfordringer undervejs lykkedes det at gennemføre årets store dans på 

linedance siden. Windmill blev til mølledans i et nyt koncept og et nyt sted. 280 

dansere havde en god dag, dog var akustikken i den helt nye hal ikke speciel god, 

men dejligt at vi efter Corona lukning sidste år kunne gennemføre. 

 

Will Mentor Bal 

Engang imellem kommer en amerikansk caller til Danmark til et større stævne. Han 

tager så lidt på turne i landet og vi var heldige at få ham til vore klubaften den 

22.marts. Naboklubber var inviteret, vi var dog kun 30 deltagere. Will Mentor var 

sidst på besøg i 2013. Musikgruppen - Reel de Quebec – kom og spillede, så vi fik en 

herlig amerikaner aften. 

 

Modern Square 

Vi er på modern square dance siden meget få dansere, så få at vi faktisk kun kan 

danse hvis alle kommer. Kun ganske få gange har vi måttet aflyse. Vi har været 

heldige at vi har kunnet få udenbys gæster de aftener hvor vi manglede dansere. 

 

Generalforsamling tirsdag den 10.maj 

Med dette nyhedsbrev er en invitation til årets generalforsamling, som afvikles lige 

efter sæsonafslutning. Husk at tilmelde jer på de fremlagte tilmeldingslister, så vi ved 

hvad vi skal sørge for. Der vil være smørrebrød, øl og vand efter GF. 

 

Prøveaften Traditionel Square Dance tirsdag 5.april 

Flere nye dansere henvender sig for at prøve vores dans. Vi har i traditionel haft en 

prøvetime i februar måned, og prøver nu med en prøveaften. Flyer til dette er 

vedhæftet, så gør gerne opmærksom på dette. Det er opslået under ”Det sker i Vejle”, 

og flere har meldt sig til, mest damer.  

 

Følg med på hjemmesiden - www.bredballedancers.dk  

 

På bestyrelsens vegne – Hans Pitters 

 

 

http://www.bredballedancers.dk/

