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Kære Bredballe Dancere  

 

 

Godt Nytår til alle. 

Lige som vi troede, at nu skulle vi i gang med at danse, så kom der nye restriktioner, 

som gør, at vi ikke må danse på skolerne. 

 

På linedance siden er der dog flere steder, hvor man kan deltage i online-dans, dvs. 

danse hjemme, hvor en instruktør danser foran et kamera. Der er links til jer, der vil 

prøve dette, i dette nyhedsbrev. 

 

Vi danskere er efterhånden blevet vant til restriktionerne, så det gælder om at passe 

på sig selv (og det er vi rigtig gode til), men også om at få motion og se andre via 

diverse medier. Facetime, Skype, Messenger, Zoom, Google Meet og I kender sikkert 

flere. Lad os være sammen på afstand. Gå ture i skoven. Jeg har lige gået en lang tur i 

snevejr, bare at mærke sneen knitre under skoene fik mig i godt humør.  

 

Jeg kan udføre mit arbejde hjemmefra, jeg kan komme i kontakt med andre på en 

sikker måde, jeg får masser af motion i den danske natur og kan kun sige – jeg har det 

godt, men savner jer alle.  

 

Vi har lige haft et online bestyrelsesmøde. Det er vi snart vant til, og vi har mange 

planer, så vi håber, at vaccinerne kommer ud så hurtigt, som de lover, og at vi kan se 

frem til forhold, hvor vi igen kan mødes til dans. 

 

Vær opmærksom på, at når regeringen melder ud, at vi må danse igen, så skal vi 

afvente, at skolerne igen giver os lov til at komme.  

 

Til linedanserne: 

Følgende personer har online dans, som I kan søge: 

Lene Mainz og Annette Dida. Begge kan findes på facebook og kontaktes via 

messenger for tilmelding og link til onlinedans. 

Desuden findes der mange youtube links, som man kan hygge sig med. Brug gerne 

link fra danselisten på vores hjemmeside. 

 

Følg med på hjemmesiden - www.bredballedancers.dk  

 

På bestyrelsens vegne – Hans Pitters 

 

 

http://www.bredballedancers.dk/

