Nyhedsbrev Oktober 2021 – Bredballe Dancers
Kære Bredballe Dancere

Sæsonen godt igang
Så er vi midt i efterårsferien. På dette tidspunkt har alle (næsten) betalt, og vi har styr
på, hvor mange der er på de enkelte hold. Rigtig glædeligt kan vi meddele at
torsdagens begynderhold i linedance er i gang med hele 16 deltagere. Rigtig flot.
Linedance fredags hyggedans
Desværre har det ikke været muligt at gennemføre 2 fredags-klubdanse i linedance
pga for få tilmeldte. Fredag er nok ikke den bedste dag, så næste gang vil vi prøve en
lørdag eller en søndag.
Udendørs linedance
Der har været en lille konkurrence om hvad dansen i februar skal hedde. Windmill
var en dans med 2 haller og 2 niveauer. Den nye dans foregår i en hal og et blandet
niveau. Vi fik ikke nok svar til at udlodde en præmie, men i bestyrelsen har vi
besluttet at dansen skal hedde: Vejle Mølle Dans, som minder lidt om Windmill.
Flyers sendes ud 1.november, som vi plejer.
Amerikansk caller på klubaften
Vi arbejder på at få en amerikansk caller på besøg på en klubaften i marts måned.
Spændende om det lykkes. Vi har før haft en amerikansk caller på besøg og fået fat i
et band til at spille musik. Så har vi haft besøg fra andre klubber. Calleren er Will
Mentor, som har været hos os før, så det kan blive et sjovt gensyn, for han er en
humørbombe. Mere om dette når vi nærmer os.
Hjælpere til arrangement 3.dec.
Jeg har ikke fået henvendelse fra nogen, som vil være hjælper til DGI’s arrangement
den 3.december. Jeg svarer DGI, at vi ikke har overskud til dette i år.
Juleafslutninger
Den sidste aften, inden julefreden sænker sig, er altid en hyggelig aften. På alle hold
håber bestyrelsen, at I vil hjælpe med til at gøre aftenen ekstra hyggelig. Bestyrelsen
bidrager med lidt sødt til ganen, og mon ikke instruktørerne er i ekstra julehumør.
Følg med på hjemmesiden - www.bredballedancers.dk
På bestyrelsens vegne – Hans Pitters

