Nyheder og aktiviteter for Folkedansere og Spillemænd
i Region Syddanmark
Kære læsere.
På denne tide af året synges de gamle høstsange, ”Marken er mejet” og ”Det lysner

over agres felt”. Det er også tiden hvor folkedansen starter op rundt omkring i
foreningerne, og efterårets program skal lægges.
Fælleslegestue
Hedens Folkedansere
m.fl. 29. okt.

Lillebælt Folkedansere

Høstcafé 18. sept.

Stiftelsesfest 24. sept

Gårslev Folkedansere

40 års jubilæum 25. sept
Ærø Folkedanserfor.

Nyt fra Dans Danmark

Høsten er efterhånden overstået, og så er der høstfest!
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27. oktober:
Virtuelt møde for alle medlemmer i klubber,
der er medlem af Dans Danmark.
12. november:
Frivillig Seminar for alle ildsjæle i klubber,
der er medlem af Dans Danmark.

Vigtige datoer

Marketingportal til jer

25. august:
Sidste frist for indsendelse af data til
medlemssystem.

Vi har arbejdet længe på at få lavet en marketingportal til jer, hvor I ved hjælp af nogle standardskabeloner kan lave professionelle flyers og invitationer/plakater. - Udbuddet vil løbende fremover blive
udvidet med andre produkter til Sociale Medier,
beachflag, bannere, mm .

7. september:
Virtuelt møde for alle medlemmer i klubber,
der er medlem af Dans Danmark.

I løbet af uge 34 modtager alle klubformænd en
mail med et link, brugernavn og adgangskode til
Webinar "Medlemssystem for begyndere" for alle
portalen samt en guide til hvordan I bruger portaformænd, kasserere og/eller medlemsansvarlige.
len.
20. september:

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:
•

Start oktober

•

Start november

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.

