Nyhedsbrev Februar 2013 – Bredballe Dancers
Kære Bredballe Dancers
Vinterferien er slut og windmill - weekenden står for døren.
Windmill Weekend
Der vil være dans fredag, lørdag og søndag. Fredag og lørdag er det modern square
og søndag er det linedance, begge arrangementer foregår i hal 1 og 2 i DGI-Huset.
Fredag kl.19-22, Lørdag kl.11-18 og Søndag kl.11-17.
Rigtig mange medlemmer vil denne weekend tage til DGI-Huset, dels som danser,
dels som hjælper. Allerede kl. 16.30 om fredagen skal alt stilles op, og heldigvis
stilles de store scener op af DGI-Huset, så vi ”bare” skal stille borde og stole op til
620 dansere (så mange kommer til søndagens linedance).
Der er samtidig stor messe i hal4, så rigtig mange tilskuere kigger forbi for at se os
danse, og hvis du ikke deltager, så tag ned og kig, det varmer at se mange
medlemmer.
Vi vælger igen at give alle deltagere en lille pakke med affaldsposer, så vi nemmere
kan få ryddet op efter dansen, når alle forhåbentlig har taget deres eget affald med
hjem. Det gik rigtig godt til Nytårsdansen.
Jeg vil gerne opfordre vore medlemmer til at tage klub t-shirts på, det får mange
udefra til at se, at vi er der for dem.
Forårstræf i Give
Den 9.marts holdes det årlige ”amtstræf”, hvor alle square dansere mødes og danser.
De sidste år er vi startet med en god frokost/middag, og danser så hinandens
danseform, denne form gør at alle er i aktivitet hele tiden.
Årets Balle
Hvert år vælges en person/ et par, som har gjort en forskel, til årets balle. Prisen
overrækkes ved generalforsamlingen, som afholdes tirsdag den 14.maj. Har du
emner, som du synes skal indstilles, så send en mail til formanden med en kort
begrundelse.
Linedance weekend – letøvet træf.
Der er endnu ledige pladser til træffet den 6.-7.april, skynd dig at melde dig til via
Birthe og Hanne.
På bestyrelsens vegne
El Presidendo

