90 år
Region Midtjylland

Region Midtjylland

Den 20. oktober 2019 fylder "Folkedans Danmark" 90 år
og det skal fejres
derfor afholder Folkedans Danmark Region Midtjylland jubilæumsfest

lørdag den 19. oktober 2019 i TST Hallen, Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst.
Og hvorfor så lige i Aarhus?
Jo, Folkedanse Foreningen for Aarhus og Omegn (FFAO) fik en henvendelse fra "Foreningen til Folkedansens
Fremme" i København, angående en sammenslutning af Folkedanseforeninger i Danmark.

Man foreslog, at et sådant møde kunne afholdes i Aarhus. Den 20. oktober 1929 var FFAO vært ved den
stiftende generalforsamling i "Danske Folkedansere".
Så derfor Aarhus
Vi opfordrer til at folk kommer i deres folkedanserdragt for at gøre dagen så festlig som muligt.
Festdagen starter med Faneindmarch kl. 13.30 og vi håber at rigtig mange foreninger vil komme med deres
faner.
Gitte Nødskov holder festtalen.
Spillemandslauget Østjyderne kommer og spiller op til dans om eftermiddagen.
I kaffepausen midt på eftermiddagen vil ungdomsholdet ”Optrin” give en opvisning.

kl. 17.30 – 18.30 Fællesspisning
Spillefolk:
Om aftenen vil vi gerne have et rigtigt stort orkester til at spille til Legestuen fra kl. 19.00 – 23.30, så derfor
inviteres du til at spille med, Ove Andersen er forspiller og dansene ledes af Mie Nielsen og Gert Højen
Hansen.
Midt på aftenen er der kaffebord, hvor ”Midt i Dansen” vil give en lille opvisning.
Er du spillemand er kaffen gratis, ligesom der tilbydes en øl eller vand.
Du er nødt til at tilmelde dig på hjemmesiden, da vi skal vide hvor mange der kommer af hensyn til Ove
Andersen, men også af hensyn til kaffen.
Ove vil gerne øve en times tid med jer i den lille sal, så derfor skal i møde op og være klar kl. 17.30.
Al forplejning skal købes i hallen.
Tilmeldingsskema findes på regionens hjemmeside, www.folkedans.dk
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning og borddækning.
Så kære spillefolk i Region Midtjylland, sæt × i kalenderen ved den 19. oktober 2019 og bak op om vores
Regionsfest.
Yderligere informationer på tlf. 40 14 90 59
Vi ses i Aarhus.

