Regionens elektroniske nyhedsblad
Marts — april 2020

Region Syddanmark
Landsstævnenyt
40 års jubilæum
Fandango AFLYST

Der bliver et
Landsstævne i
2020

21.3

Invitation til Orø-stævne
Sjælland

5.-7. juni

Skamlingsbanken
Region Syd

19.6

40 års Jubilæum
4.4
Gårslev FD AFLYST
5 x SPOTKURSUS

4.4

AFLYST
Forårslegestue

18.4

Næsby-Tarup
Invitation til stiftende generalforsamling af foreningen
”Kun for sjov”

6230 Rødekro

horsens2020.dk
Langt om længe faldt alle brikkerne på plads. Et lille udvalg har i
flere måneder arbejdet hårdt på at få de
vigtige ting til at falde på plads, inden det
endeligt blev offentliggjort.

Landsstævne 13.—18. juli i
Horsens
Her i Polka-Posten, vil jeg forsøge at holde
jer alle opdateret med det der skal ske.

Aflysninger på grund af Covid-19 foranstaltninger
Jeg har forsøgt at finde ud af hvilke arrangementer, der bliver ramt
af foranstaltninger vedrørende
Covid-19 virus.
Find aflysningerne i Polka-Posten
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JUBILÆUM!
Folkedanserforeningen Fandango fejrer

40 års jubilæum i 2020 –
i den anledning vil vi gerne inviterer til
Lørdag den 21. marts 2020.
Aftenen begynder med spisning
18.00,
hvor der
serveret
pattegris med tilbeFra kl. 20.00 –
vil der bli-

Dan-

fest
kl.
bliver
helstegt
hør

til kl. 23.00
ve spillet til legestue.
Musikken leveres af Kongsted, Thorhauge og Nielsen, tre af de
fantastiske musikere fra Trias

Hele programmet vedhæftes
mailen med Polka-Posten

sen styres af Mie Nielsen.

Kom og vær med til at fejre os og lad os alle få en
fantastisk

Niels Bøje 20672637 - boeje62@gmail.com

Wivian Rantoft 40825485 – wivran@gmail.com
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Ifølge programmet skal vi danse Onsdag.

Landsstævne 2020 / Horsens
Så hurtigt jeg kan skaffe oplysninger om relevante ting ang. Region Syddanmark, vil jeg få
dem bragt i Polka-Posten.
Sidste tilmelding ser ud til at være 1.maj
Instruktør til vores opvisningshold bliver
Mette Inge Baltersen. Lige nu arbejdes der
på at finde ud af hvilke danse der skal bruges til
opvisningen.
Da Mette er instruktør i den forening, jeg danser i, kan jeg fornemme, at vi nu er prøveklude
for diverse danse.
Mette forventer det bliver følgende danse:

Onsdag aften er der opvisninger i hallen!

457 Mikkel Pæjsens Firtur, Gadbjerg
308 Pærevals, Rødding

Camping bliver på
Dyrskuepladsen, Hattingvej 6,

318 Det blaa Flag
99

Sekstur, Nordfyn

og skolelogi på
Søndermarksskolen, Lindvigsvej 4

317 Fandango, Guderup

På skolen er der hal, festsal og to gymnastiksale, alle med gode dansegulve.

144 Polka-To, Kollemorten
344 Kontra med Mølle
321 Knud Jepsens Vals,
106 Kvadrille, Taasinge
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Flyttes til
efteråret
4

Invitation
til
Indbyder i samarbejde med

Forårslegestue

Den Kreative Skole og
Spillemandslauget i Fredericia
til

Lørdag den 18. april 2020
kl. 19:30 – ca. 23:00

5 x SPOTKURSUS
lørdag d. 4.april kl. 10.00 – 16.00

Aulaen på Tarup Skole,
Tarupgårdsvej 1, 5210 Odense NV

i Kongensgade 111, 7000 Fredericia

Pris for legestue og kagebord 70 kr.
Musikken leveres af Bent Bokær m fl.
Legestuen ledes af Birgit Fabrin og
Flemming Jørgensen

Vi starter med fællesspisning kl. 18.00
Alt inkl. service, mad og drikkevarer mv til eget
brug medbringes.

Afholdes på et andet tidspunkt !

Af hensyn til borddækning og kagebord vil vi gerne have tilmelding

spørgsmål rettes til

senest mandag den 13. april.
I bedes selv medbringe kaffen.

Arne Møller tlf. 20 33 27 38
eller mail arne@miller2.dk

Tilmelding pr mail eller telefon kan ske til
Mail: naesby.t.folkedansere@naesby-tarup

Hans Chr.

Tlf

Hanne Jørgensen

22557072
Tlf: 40951521

Med venlig hilsen
Næsby-Tarup Folkedansere
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c-j@stofanet.dk
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Invitation til stiftende generalforsamling
af foreningen ”Kun for sjov”
Generalforsamlingen afholdes
tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 19.30
og det sker på adr.:
Hjordkær Forsamlingshus … i lille sal
Aabenraavej 10, Hjordkær
6230 Rødekro
I løbet af året 2019 udviklede vi en idé om at starte
en ny forening, og i nov. 2019 var vi fem personer
der gik sammen om at forberede dette. Vi havde,
på dét tidspunkt, et ønske om at begynde med
danseaftener allerede i januar 2020, - temmelig
optimistisk, da de fleste spillefolk har aftale for en
hel sæson, og vores målgruppe sikkert har tegnet
sig for andre aktiviteter.
Men… vi har ikke givet op
Så skulle du have tid og lyst til at være med til en
foreningsopstart, så er her en mulighed for at
komme og høre mere om vores foreningsidé,
hvilke tanker vi har omkring udviklingen af
foreningen, og hvad vi håber at vores forening
kan bidrage med.
Samtidig har du mulighed for at være med til at
sætte dit præg på idéer til udvikling, arrangementer
og vedtægter.
Vil du allerede nu høre lidt mere om
”Kun for Sjov”?
- så kan jeg kontaktes på:
solsikke@bbsyd.dk eller tlf.: 2047 0277

Danseglade hilsener
Talsperson og instruktør
Edit Havgaard Rose
Programmet gennemføres på trods af
Covid-19, da der ikke forventes
supermange deltagere, og at der ikke
skal danses.
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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
eller direkte til redaktøren

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

Mail ang. hjemmesiden sendes til:

(kun foreninger / medlemmer af Folkedans Danmark)

petersko@profibermail.dk

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

Næste forventede udsendelsesdatoer:

Bladet udkommer ca. en gang i måneden.

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.

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

•

Uge 15, Sidste frist for indlæg 7. april

•

Uge 19, Sidste dato for indlæg 3. maj

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.
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Hjemmesideansvarlig: Peter Skouenborg
petersko@profibermail.dk

