Nyhedsbrev Oktober 2014 – Bredballe Dancers
Kære Bredballe Dancers

Sæsonstart
Alle har nu betalt kontingent, og vi er nu 165 medlemmer. Vi er status quo med sidste
år, det er rigtig godt. Faktisk er linedance gået lidt frem trods det at vi er gået fra 6
hold til 5 hold i år. Modern holdet har mistet 1 person og fået 1 ny, så samme antal
som sidste år. På den traditionelle side er vi gået lidt tilbage, men har i denne uge
startet nye dansere, og 4 nye er startet, og 4 mere regner vi med kommer lige efter jul.
Mølholm Skole gjorde opstarten på denne sæson lidt svær da lokalerne ikke kunne
bruges det meste af september, så heldigt at vi kunne booke Bygningen.
Jubilæums-koncert
75 deltog i vores koncert med Kristian Lilholt og Ida Friis. En fantastik eftermiddag,
hvor vi nød musikken og de sjove historier som Kristian krydrer melodierne med.
Flere fik købt musik og Kristian oplevede ikke at have nok cd’er med.
Alle fremmødte nød desuden kaffe og kage og fik en jubilæumskuglepen.
Arrangementer
Windmill tilmeldingen er startet på linedance holdene, og Solveig er i fuld gang med
at modtage tilmeldinger. 1. november åbnes for tilmelding for andre klubber, og
spændende bliver det om vi igen kan melde udsolgt.
Tommerup er lige om hjørnet og i år skal Hans calle til dette store stævne.
Den amerikanske caller Carol Ormand og The English Contra Dance Band kommer
og gæster klubben 11.november, hvor Bredballe i samarbejde med Kolding Square
Dancers arrangerer et bal på en hverdagsaften. Det er blevet en tradition at invitere en
af de callere, der skal calle i Tommerup til Vejle, hvor mange dansere fra klubber i
omegnen møder til en hyggelig aften.
T-shirt
Jubilæums t-shirtene kan nu købes i de 2 populære farver – lime grøn og navy blå. De
koster kr. 125 med logo på.
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