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Kære læsere. Alt om vinterens aktiviteter i Syddanmark og på Fyn ( Dans Danmark ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyheder og aktiviteter for Folkedansere og Spillemænd  

                              i  Region Syddanmark  

 

      Februar  2023 

Forsiden. 
Forårslegestue 

25. februar 

Legestue 4.3 

Lillebælt Folkedansere  

      

Februar legestue 

25.2.2023 

Danseaftner   

Ribe 

Gallaften 29. Marts 

m. Lanciers  

Fælles Sommerdans 

2023  

Generalforsamling 

Spillemandskredsen 4.3 

Spillemandskredsen 

Legestue 4.3 
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Generelle oplysninger. 

Abonnement: Hvis du ønsker at modtage  

Polka-posten, så send en mail til: 

petersko@profibermail.dk   

Næste forventede udsendelsesdatoer:  

Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 

• Medio Marts 

• Ultimo April 

Udkommer normalt ikke: Juni og juli,  

Dead line:  En uge før bladet forventes udkomme. 

Gerne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes 

senest 5-6 uger før det aktuelle arrangementstids-

punkt. 

Forbehold: Redaktionen forbeholder sig ret til evt. 

at forkorte indlæg, eller helt at afvise indlæg / artik-

ler, hvis disse af en eller anden grund falder uden 

for rammerne. 

Brug af billeder og artikler:                                                 

Artikler, billeder med mere, må ikke videreanven-

des uden opretshaverens tilladelse. 

 

Annoncer, mm.:                                                          

Der optages annoncer ang. eks dragtsalg. Og an-

dre relevante ting indenfor folkedansen/musikken 

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil 

så vidt muligt blive bragt i bladet.  

(kun foreninger / medlemmer af Dans Danmark) 

Priser:  Bladet er gratis og omtaler af arrangemen-

ter 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. 

Redaktionen består af: 

”Redaktør”: Peter Skouenborg,                                   

petersko@profibermail.dk  

__________________________________ 

          Hjemmesideansvarlig: Anita på kontoret i                     

  Odense. anfa@dans-danmark.dk  

        Husk at sende arrangementet 

til Anita, så det kommer på                      

hjemmesiden / aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

   

Sangbøger  sælges 

25,- kr./stk  / 5 for 100,- 

 

 

 

 

 

 

 

Gårslev Folkedansere har desværre været 

nødt til at stoppe dansen efter 43 år.        

Vi har en del sangbøger tilovers, som vi             

gerne vi af med. 22 stk. pt. 

Henvendelse til mail:                                         

petersko@profibermail.dk 


