Nyhedsbrev April 2019 – Bredballe Dancers
Kære Bredballe Dancere

Jubilæumsfest 24.maj 2019
Fra Festudvalget kommer lige de sidste instrukser.
Der er i skrivende stund 110 deltagere, hvilket er rigtig flot.
Der er ikke parkeringsmulighed til alle, så vi vil gerne bede jer køre over på den anden
side af jernbanen og parkere ved skoven.
Der vil i aftenens løb være diverse indslag og en toastmaster til at styre dette. Har du et
festligt indslag, så giv lige festudvalget besked, så toastmaster kan få det med på rette
tidspunkt.
Du skal have dine dansesko med, der vil være almindelig dans og linedanserne vil kunne
danse linedance til dette.
Husk at svare på Kristas mail, hvis du har specielle behov vedr. menuen, så der ikke
serveres forkert mad. Skriv til Krista
Festen er fra kl. 16 – 24 incl. natmad inden du skal hjem.
Vi glæder os til at se dig/jer.
Generalforsamling
Du kan nå at melde dig til årets GF tirsdag den 14. maj i Bygningen fra kl. 19-21,
hvor foreningen er vært med smørrebrød og en øl/vand lige efter GF.
Har du ikke tilmeldt dig endnu, så skriv til Hans
Årets Balle
Hvilket medlem skal være Årets Balle næste gang. Dette vil du finde ud af ved at
komme til årets GF.
Afslutning på sæson 2018-2019
Traditionel Square Dance er gået på sommerferie og har haft deres afslutning.
Modern har sidste gang torsdag den 2.maj på Midtbyskolen, og Linedance holder deres
afslutning 23. + 24. april.

Sommerdans
Der vil være sommerdans både hos linedance og modern square i maj og juni måned.
Line Onsdage – 6 gange, Maj – 1,8,15,22,29 og 5.juni
Line Torsdage – 4 gange, Maj – 2,9,16,23
Alle gange i Gulkrog Centret
Modern Torsdage – 4 gange, 9.maj, 23.maj, 6.juni og 20.juni
Alle gange i Stubdrup hvis antal er ca. 20.
Følg med på hjemmesiden - www.bredballedancers.dk
På bestyrelsens vegne – Hans Pitters

