Spillemandskredsen

Nyheder og aktiviteter for Folkedansere og Spillemænd
i Region Syddanmark
Kære læsere
Endelig ser det ud til at alle restriktioner er væk, og der kommer gang i
aktiviteterne igen.
Allerede på tirsdag. D. 15. februar kan I komme til stegt flæsk og persillesovs og
dans bagefter. Se side 7. Desværre var sidste tilmelding d. 4. feb. Men der sker vel
ikke noget ved at kontakte foreningen. Selve dansen er der vel altid mulighed for at
deltage i.
Ellers er der ikke så meget nyt at bringe. De mange aflyste arrangementer har endnu ikke fundet andre datoer til arrangementet. Alle kæmper om lokalerne. Nogle er
helt aflyst og andre kommer måske først til efteråret.

Brudeoptoget
Nordby 2021

Februar1 2022
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Landsstævne 2022_ Ålborg

Kære Lokalforening/medlemmer

Region Syd

Vi får mange spørgsmål ind vedrørende kontingent i Dans Danmark og derfor har vi besluttet
at lave en mail til jer med de mest stillede
spørgsmål:

Regionens opvisninger!
Indtil videre kan oplyses, at Mette Inge
Baltersen er instruktør for regionsholdet og
opvisninger.

Hvad koster det at være medlem?

Der er afsat tre øvedatoer, som I allerede nu
kan reservere i kalenderen.

Det er foreningen, der indbetaler til Dans Danmark, der består af henholdsvis et klubkontingent og medlemskontingent.

Nøjagtig tid og sted oplyses senere. Afhænger
af antal tilmeldte, og hvor de kommer fra.

1.

Torsdag, d. 2. juni

Medlemskontingentet er 75 kr. pr. medlem over
6 år. Der betales for alle medlemmer i foreningen.

2.

Torsdag, d. 9. juni

Klubkontingentet afhænger af antallet af medlemmer:

3.

Tirsdag, d. 28 juni

0-50 medlemmer: 1.000 kr.

51-100 medlemmer: 1.200 kr.

28. juni bliver måske ændret)

101-150 medlemmer: 1.400 kr.
151 + medlemmer: 1.600 kr.

Håber på vi kan samle et godt hold fra vores
region.

De bedste hilsner
Dorthe og Anita

Sidste nyt: Claus Lisberg bliver forspiller

Telefon: 66185860
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Fredericia Spillemandslaug og Gårslev Folkedansere er gået
sammen om en Musik, Sang og Dansecafé,
der finder sted søndag, d. 3. april 14.00-16.30
i Gårslev Sognegård, Skolegade 22, 7080 Børkop
Spillemandslauget spiller både lytte- og dansemelodier
Instruktør: Dansene ledes af Ingeborg
Sognegården bliver dækket hyggeligt op med lidt borde rundt
omkring et lille dansegulv, hvor dansere og andre gæster kan
sidde og nyde det.
Der bliver en ”bar”, hvor der kan fås kaffe, kage, the, øl,
vand, og vin, samt snacks

Musik,kaffe,kage og snacks koster ingenting!
Øl, vin, vand 5 kr.
Arrangementet er støttet af DIF / DGI fonde
Af pladshensyn og indkøb er tilmelding NØDVENDIG
Senest d. 25. marts
Peter: petersko@profibermail.dk

Evt. tlf. 23 42 33 66
Hilsen Fredericia spillemandslaug og
Gårslev Folkedansere
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Nyt fra Dans Danmark.
Efter det nu hedder Dans Danmark, får bestyrelsesmedlemmer, og andre med tilknytning til
”inderkredsen” nye e-mail adresser.
Trine Andersen: tran@dans-danmark.dk
er formand for Aktivitetsudvalget, som lige nu
yderligere består af Mette Inge, Poul Erik, Sonja
og Tove.
De vil meget gerne vide, hvem de evt. kan
kontakte i de gamle regioner, hvis de gerne vil
arrangere noget i området. (kurser etc.)
Så bare kontakt Trine hvis I vil være med.
Jan Todsen kontaktes nu på:

jakt@dans-danmark.dk
Husk

Dorthe på kontoret:

at sende jeres arrangementer til

dtl@dans-danmark.dk

Anita på kontoret i Odense.

Anita på kontoret:

Anita står for hjemmesiden og aktiviteterne.
Desværre kan jeg ikke love, at jeg altid husker at
videresende dem.

anfa@dans-danmark.dk

anfa@dans-danmark.dk

Generelle oplysninger.

Annoncer, mm.:
Der optages annoncer ang. eks dragtsalg. Og andre relevante ting indenfor folkedansen/musikken

Abonnement: Hvis du ønsker at abonnere på

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil
så vidt muligt blive bragt i bladet.

Polka-posten, så send en mail til:

petersko@profibermail.dk

(kun foreninger / medlemmer af Dans Danmark)

Næste forventede udsendelsesdatoer:
•

Uge 10

•

Uge 15

Priser: Bladet er gratis og omtaler af arrangementer er også gratis for medlemmer af Dans Danmark
De holdninger eller synspunkter, der fremkommer i
artiklerne, er på forfatterens ansvar, og deles ikke
nødvendigvis af redaktionen. Anonyme indlæg,
artikler m.m. vil ikke blive bragt.

Bladet udkommer ca. en gang i måneden.
Udkommer normalt ikke: Juni og juli, samt decem-

ber?

Redaktionen består af:

Dead line: En uge før bladet forventes udkomme.
Gerne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes
senest 5-6 uger før det aktuelle arrangementstidspunkt.

”Redaktør”: Peter Skouenborg,

petersko@profibermail.dk

Forbehold: Redaktionen forbeholder sig ret til evt.
at forkorte indlæg, eller helt at afvise indlæg / artikler, hvis disse af en eller anden grund falder uden
for rammerne.
Brug af billeder og artikler:
Artikler, billeder med mere, må ikke videreanvendes uden opretshaverens tilladelse.
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Hjemmesideansvarlig: Anita på kontoret i
Odense. anfa@dans-danmark.dk

Husk at sende arrangementet til Anita,
så det kommer på hjemmesiden /
aktiviteter.

