Nyhedsbrev Januar 2019 – Bredballe Dancers
Kære Bredballe Dancere
Forårsæson
Godt Nytår. Så er forårssæsonen godt i gang.
Windmill
Så er der kun en måned til Windmill, og vi glæder os alle sammen!
Der er brug for 8 hjælpere fredag fra modern square dance og 8 dansere søndag fra
linedance til opstilling og oprydning. Meld jer på hjælperlisterne.
Du skal huske, at du ikke selv må have mad med. Det skal bestilles online via det
link, som du har fået tidligere. Cafeen i forhallen er åben, og her vil du også kunne
købe mad, dog ikke de menuer, som du kan bestille online.
Vi danser i år i spektrum og hal 1 lige ved hovedindgangen. Så al parkering sker
enten foran hovedindgangen (obs 3 timers parkering lørdag) eller Parkering Øst (til
højre ved rundkørslen – fri parkering)
Der vil være 4 forretninger til stede om søndagen, som alle står i forhallen. Kig forbi
og se på smykker, sko og tøj.
I spektrum er der sportsgulv og i hal 1 er der trægulv. Vær obs på fodtøj. Har du
strømper til at trække udenpå sko, som du kan undvære til søndag, så aflever dem til
en fra bestyrelsen, der vil være brug for dem i spektrum.
Nytårsdans Line 4-1-19
Rigtig dejlig arrangement hvor over 60 medlemmer deltog på tværs af alle holdene.
Dejligt at så mange bakkede op om dette arrangement.
Sct. Lucia Dans 13-12-18
Med Tommy P. Larsen som caller kom alle i hopla. 32 dansere fik en festlig aften,
Dejligt at så mange mødte frem og fejrede Sct. Lucia.
Jubilæumsfest 24.maj 2019
Det er nu du skal tilmelde dig denne fest. Tilmeld dig nu, så du ikke glemmer det.

Gøres ved at betale kr. 100 på Mobil Pay 23521.
Du må ikke bruge det nummer, der står på din invitation.
Vinterferie
Ingen dans i uge 7.
Årets Balle
Hvilket medlem skal være Årets Balle næste gang. Husk du
kan indstille den, som du synes bør være den næste ”balle”

Følg med på hjemmesiden - www.bredballedancers.dk
På bestyrelsens vegne – Hans Pitters

