
Nyhedsbrev November 2012 – Bredballe Dancers 
Kære Bredballe Dancers  

 

November og december er travle måneder i Bredballe Dancers. Her en lille 

opsamling på hvad der sker i klubben. 

 

Windmill tilmelding 

1. november  kl. 7 åbnede Windmill-linedance tilmeldingen, og allerede kl. 8 var der 

500 tilmeldinger. Alle 620 pladser er væk, og det er samtidig rekord.  

 

Cis Hinkle Bal 

Tirsdag den 6.november havde de traditionelle et bal fra 19.30 – 22.00 med den 

amerikanske caller Cis Hinkle og det engelske band, The English Contra Dance 

Band. 77 mødte op og havde en forrygende aften. Bredballe Dancers havde i 

samarbejde med Kolding Square Dancers lavet dette arrangement, hvor der var 

gæster fra Ødsted og en del fra Fyn. Gratis kage- og kaffebord kunne nydes i pausen.  

 

Tommerup Stævne 9-10-11 november 

I den kommende weekend tager 12 dansere til årets store begivenhed på Tommerup 

Efterskole, hvor 2 amerikanske callere, 3 levende bands og flere danske callere sætter 

hinanden stævne. Især 3.halvleg er berømt, og noget så Grundtvig-dansk som fælles 

morgensang er et højdepunkt, da der både fortælles anekdoter og afprøves diverse 

nye sange. 

 

PC-Bal 16.november for linedansere 

Eller som instruktørerne skriver: Vi spiller, I danser. Et hyggeligt fredags-bal med 

masser af dans. En nyhed fra sidste år, som allerede er blevet en tradition, som vi ikke 

kan undvære.  

 

Nytårsdanse 

Der er hvert år danse 28, 29 og 30 december. Julebal i Balle for alle traditionelle 

dansere med 2 sønderjyske callere og bandet Reel de Quebec.  

Den 29.dec. holder modern square dance deres nytårsdans på Mølholmskolen, i år fra 

midt på eftermiddagen med medbragt aftensmad. Calleren er tyske Paddy Böhnke.  

Den 30.dec slutter linedanserne året med deres nytårsdans i Petersmindehallen, hvor 

der ventes næsten 300 dansere. Vi efterlyser medlemmer der vil hjælpe med at lave 

300 pakker til dagen. Liste er lagt frem, og pakkepapir bliver også lagt frem.  

 

20 års jubilæum 2014 

I 2014 er det 20 år siden at vi startede dans i Bredballe regi. Det skal naturligvis 

fejres med en stor fest. Datoen er 22.marts 2014, sæt allerede kryds nu, det bliver 

stort. Vi mangler et par stykker til at planlægge, meld tilbage hvis du vil være med til 

at finde på, hvordan festen skal afvikles. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

El Presidendo 

 

  


