November - December 2018
+ Januar 2019
Regionens elektroniske nyhedsblad
Kære læser af Polka-Posten
Som nogen måske har bemærket, så er formatet på Polka-Posten ændret lidt. Tidligere var det beregnet til at udskrive
som hæfte i A5 format, men nu er det som normal A4 format. Det gør at der kan være flere arrangementer på siden,
hvilket igen betyder færre sider at printe. Tekster og billeder er mindre end tidligere, for at hjælpe med pladsen.
Farven på forsiden er droppet for at spare på blækket i printeren. Det skulle gerne gøre, at eks. Formanden i foreningen printer et enkelt eksemplar ud, til at placere på jeres opslagstavle eller andet.

Her er så 6 sider med masser af arrangementer til de kommende kolde måneder.
Juleballer, vinterfester og hvad de nu hedder. Ingen undskyldning. Bare kom afsted.

God Jul og Godt Nytår til alle
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Julebal i Tøjhuset

Julelegestue

Gothersgade 34, 7000 Fredericia
lørdag den 1.december kl. 19.30

4. juledag - (28. december)

Fredericia Spillemandslaug

Nr. Hostrup Forsamlingshus

spiller op til dans

kl. 19.30
Vi viderefører den årelange tradition
med julelegestuen.
Tag kaffekurven med til nogle fornøjelige timer med
dans, sang og dejligt samvær.
Spillemandsmusikken ledes af Ole Sünksen.
Andre spillemænd er også meget velkommen til
at deltage.

Legestuen ledes af:
Jan Todsen, Genner & Hans Erik Nielsen, Holsted.

Kom og vær med til en aften, hvor traditionen

Aftenens program:

byder, at der er musik, dans,

19.30: Legestuen starter

fællessang og julehygge i Tøjhuset

20.45-21.30: Kaffepause og sang

Drikkevarer købes i Caféen,

21.30-23.00: Anden del af legestuen

der har åbent hele aftenen

Kom og vær med. Vi lover sved på panden og motion
for lattermusklerne.

VELKOMMEN

Seneste tilmelding d. 15. dec. til Kaj, tlf.: 2325 0183 eller
Ingrid, tlf.: 3026 7907

Entré: 75 kr.
inkl. kaffe/the og julekager

Entre: 60 kr.

Arrangør:

Med venlig hilsen
Nr. Hostrup Folkedanserne

Fredericia Spillemandslaug

25.11 med Lis på Åløkke skolen i Odense
20.01 med Lis på Gelsted skole

Søndagsdans sæson
2018 - 19

24.02 med Merete på Åløkke skolen i Odense

31.03 med Merete på Gelsted skole
Musikken leveres igen af Mogens og Agnete. Vi
fastholder prisen på 50 kr. pr gang.
Vi fortsætter søndagsdansen for øvede dansere.
Her får vi lejlighed til at danse de danse, vi sjældent når ude i foreningerne, og gerne i længere
tid. Vi danser på følgende dage

Håber at se dig / jer. Meld meget gerne tilbage.

Du må meget gerne udbrede kendskabet til holdet, vi kan sagtens være flere!

fra klokken 9.30 – 12.30 inkl. kaffepause

Venlig hilsen Hanne Præst
Hanne.L.p@outlook.dk
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Hej alle folkedansere

Hej alle spillefolk.
Asserballe og Nord – Als Folkedansere
indbyder alle spillefolk til en herlig kursusdag
med efterfølgende legestue.

fra nær og fjern.
Asserballe og Nord – Als Folkedansere
indbyder alle danseglade til en herlig
kursuseftermiddag / legestue

søndag d. 27. januar 2019 kl. 10 - 17
i Svenstrup forsamlingshus, Nordborgvej 50,
6430 Nordborg ( ca. 500 m fra Danfoss )
Der er færge fra Fyn kl. 9 og færge fra Ballebro 9.15 ☺

søndag d. 27. januar 2019 kl. 14 - 17
i Svenstrup forsamlingshus, Nordborgvej 50,
6430 Nordborg ( ca. 500 m fra Danfoss )

Det er lykkedes at få 2 fantastiske
instruktører til at føre os igennem dagen.
På Spillesiden: Jesper Winther på harmonika.

Der er færge fra Fyn kl. 13 og færge fra Ballebro 13.15

Jesper spiller i mange sammenhænge, bl.a.
Phønix, Impuls Trio, Jydsk på Næsen, Anja
Præst Trio, OstinatExpressen og Baltinget.
Jesper arbejder primært som musiker, underviser, komponist, lydmand og producer.

☺

Kurset er kombineret med et spillekursus fra
kl. 10, så der bliver masser af levende musik til.
Glæd Jer.

På Dansesiden: Rune Dyekjær Pedersen.

Det er lykkedes at få 2 fantastiske instruktører til
at føre os igennem dagen.

Program for dagen:
Kl. 10 – 12:
spille
kl. 12 - 12.30:
frokost
kl. 12.30 – 13.45 spille
kl. 14 – 17: spille til legestue med kaffepause.

På dansesiden: Rune Dyekjær Pedersen
Rune er en forfriskende ung og erfaren danseinstruktør, der kommer fra Fyn. Han er super god til
at føre en flok dansere gennem en legestue.

Deltagelse og mad og drikke for hele denne
herlighed er 250 kr.

På Spillesiden: Jesper Winther på harmonika.
Det koster 50 kr. at deltage,
husk at medbringe kaffekurv.
Øl og vand kan købes.

Tilmelding til bentevos@hotmail.com eller
Bentes mobil 61670257
og betaling til NAF konto 8011 – 1015584
senest 20.1.19.

Vi håber rigtig mange dansere har lyst til at
mødes til en god start på 2019.

Vi håber rigtig mange spillefolk har lyst til at
mødes til en god start på 2019.

På gensyn

På gensyn

Asserballe og Nord – Als Folkedansere

Asserballe og Nord – Als Folkedansere
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Julelegestue
Fredag d. 28. dec. 2018
Fra Kl. 19.30 til ca. kl. 23
på Ungdomsgården Østergade 16,
Grindsted

5. juledag d. 29. dec. 2018
kl. 19.30

Leder er Rune Dyekjær Pedersen
Musikken er Vibeke & Peter,
Jens og Helge

Sognegaardsvej 1, Lindved, 7100 Vejle
Kom og dans til et Juleorkester,
der spiller i et behageligt tempo.

Så mød op til en festlig og fornøjelig
danse motions aften.

Spillemænd:
Ole – Anne – Olav
Jens - Henning - Simon

Pris dans og kaffe 90 kr.
Velmødt

Et varieret danseprogram af Emanuel Vestbo
Entre med kaffe / the med brød: Kr. 90,00
Vel mødt til Julelegestue
Hilsen

program ved henvendelse på mail til:

Eventyrgården,

birteagerbo@bbsyd.dk

Vesterled 52, 6851 Janderup

Fælles kaffebord med boller, kage
og julehygge. (også sukkerfri)

Entre: 90,00 kr.

29. december kl. 19.30 – ca. 23.00

Øl og vand købes til sædvanlige lave priser.

Kom og vær med til en festlig aften i selskab med:

Hilsen

Marianne Thomsen samt julens største
spillemandsorkester med
Egon Lund Nielsen som veloplagt forspiller.

Varde og Omegns Folkedanserforening

Det er fedtforbrænding på den sjove måde.
Spillemænd som ønsker at spille med, skal
naturligvis ikke betale og kan få tilsendt
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Hvor?

Elbohallen
Tingvejen 24 , Taulov, 7000 Fredericia

Hvornår? Fredag den 25. januar 2019

Svendborg Folkedansere

Hvad koster det? 80 kr. incl. Kaffe/ te + kage

Legestue

Hvad sker der? kl 18.00 er der”Ta`selv bord”

Søndag den 3. marts 2019

medbring mad til fælles bord

Kl. 13.00 til 17.00

medbring egen service m.m.

- vand, øl og vin kan købes

I Hallen på Nymarkskolen

Kl. 19.30 spilles op til dans med

Marslevvej 1, Svendborg

Fredericia Spillemandslaug

her er super danse gulv.

Hvem er leder?

Jens Vilstrup

Hvad skal huskes? DF Sangbog

Instruktør: Lone Schmidt, Jytte Brændgaard

Velkommen til en
Musik: Karen Nielsen, Henning Vilhelmsen,

festlig danseaften.

Halldor Sørensen, Bent Riber og Bent Bokær

Hilsen Fredericia Kvadrillen
Evt. yderligere
oplysninger:

Entre: Kr. 50.00
Medbring selv:
Kaffekurv med indhold

Orla Pedersen

sangbog og dansesko

tlf. 20104703

Tilmelding senest: 25. februar 2019
Ove tlf. 62221485 – 30632156
io.kjeldsen@svendborgmail.dk

Erna tlf. 26218730 erna.k.c@outlook.dk
Kirsten tlf. 62671452 – 29661457
kkras@mail.dk
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Traditionen tro inviterer

PRISER:

Vejle Vesteregns Folkedansere til:

Spisning og legestue: Kr. 225,-

Legestue inkl. kaffe med lagkage og
kringle: Kr. 90,-

KYNDELMISSEFEST
Lørdag den 2. Februar i
Lindeballe Forsamlingshus

Tilmelding til spisning senest 28/1 til
Knud Vilstrup på tlf: 75 73 82 74

Åstvej 54, 7321 Gadbjerg

El. 50 54 52 74 eller e-mail
ik.vilstrup@mvb.net

Kl. 17.30:
Spisning med lækker fest-menu
Kl. 19.30:
Jelling Spillemandslaug spiller op
til dans og

GODT NYTÅR – OG PÅ GENSYN TIL EN
HYGGELIG AFTEN MED MASSER AF
DANS OG GOD MUSIK

Erik Kristensen, Vendsyssel
som leder.

Brug af billeder og artikler:
Artikler, billeder med mere, må ikke videreanvendes
uden opretshaverens tilladelse.

Generelle oplysninger.
Abonnement: Hvis du ønsker at abonnere på

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

Polka-posten, så send en mail til:

pr.udvalg@folkedans-syd.dk
Mail ang. hjemmesiden sendes til:

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

anine@todsen.eu

(kun foreninger / medlemmer af Folkedans Danmark)

Næste forventede udsendelsesdatoer:

Priser: Bladet er gratis og omtaler af arrangementer er
også gratis for medlemmer af Folkedans Danmark

•

Medio januar

•

Medio februar

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 december?

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.

Hjemmesideansvarlig: Anine Todsen

anine@todsen.eu
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