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Sæson Forår.
Her i midten af Februar måned ,hvor vintergækker og erantis allerede
nikker fornøjet med hovederne og varsler tidligt forår, er vi godt i gang
med det nye år 2008.
Efter en juletræsfest med rigtig mange gæster, og en festlig nytårsfest med
hatte socialt samvær og god dans, er vi allerede på vej til vores Bal med
opvisning og legestue i slutningen af marts.
Vi har haft en dejlig foreningsaften i februar med vise sang af to Allerøds
visesangere med musik.
Træningen til vores halve times opvisning d.8.marts hos den Dansk
Tjekkisk forenings jubilæum starter nu. Det bliver en halv time efter danse
aften tre onsdage før selve opvisningen. Da vi bliver betalt for det, vil vi jo
gerne gøre det præsentabelt!!
Birkerød Folkedanserforening inviterede repræsentanter fra Hørsholm
Folkedanserforening til en reception tirsdag d. 22.01.08. Ingen fra
bestyrelsen kunne den dag, men vi var heldige at Tove og Kresten kunne
repræsentere foreningen og medbringe en gave fra os. De fik hilst på en
masse gamle venner, og de havde en hyggelig aften.
Efterfølgende tak fra Birkerød er sendt til vores forening.
Yderligere holder de Bal i Birkerød med spisning lørdag d.23.02. hvor alle
der er tilmeldt kan være med og fejre deres jubilæum. Der er nok en del af
os der gerne deltager i dette.
Bestyrelsen vil holde møde med leder og spillemænd d. 09.04.08, så vi kan
få datoer på plads til den nye sæson.
Generalforsamlingen afholdesd.08.14.05 og regnskabet er lige udarbejdet.
Det ser fint ud og det er jo dejligt. Der bliver sendt mere ud om dette.
Nina har mailet til os om vi igen i år vil komme og danse på Ninas
Naturcafe´ d.17.08.08. Det vil vi forsøge at få en kvadrille med til.
Vi kan alle glæde os til skovturen i juni, som vores festudvalg overrasker
os med hvert år.
Landstævnet i Nyborg til juli:
De af os der vil deltage er blevet
tilmeldt rigtigt tidligt elektronisk af John. Så nu er vi spændt på om vores
Camping pladser ligger tættere på Hallerne end det plejer at gøre! I mange
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år har vi fået plads i yderzonen, så det bliver spændende at se om det
ændrer sig..
Afslutning med fælles spisning og tak til spillemænd vil blive afholdt
onsdag d.02.04.08
Mød op og vær med til alt det udvalg og frivillige medlemmer arrangerer
og får til at fungere, og lad os danse, opleve og have festligt samvær i
forår og sommer 2008.

På bestyrelsen og egne vegne
Birgit

Juletræsfest
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Viseaften
Der var mange gamle genkendelige numre – tak for det.
-

og er der noget som danskere om et veldækket bord !

-se side 6
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De kan bare det der – ovre i Birkerød !

Vores søsterforening fejrede den 23. februar 60 års jubilæum med stort bal,
og hvad dertil hører. En pragtfuld middag – de er nemlig eventyrligt gode
kokke i den forening. Bagefter en suverænt ledet danseaften og med god og
munter musik. Når man har Lissi Madsen som leder er det faktisk noget
nær toppen. I alt var der vel 150 deltagere – heraf 10 imponerede
”Hørsholmere” samt et par ”tidligere”, der danser ældredans i Birkerød.
Et stort tillykke herfra. Der er i øvrigt allerede indbudt til et lignende bal til
afholdelse lørdag den 28. februar 2009 – det kan kun anbefales.
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Dansens dag d. 29.04.08
Tirsdag den 29. april fejres Dansens dag på en lang rækker
pladser i København – og i øvrigt i hele verden. For at fejre
kunstformen og belyse dens universalitet og egenskab til at
krydse alle politiske, kulturelle og etniske grænser, og for at
forene folk i fred og venskab gennem fæles sprog ”DANS”.
Der er booket plads på bl.a. Rådhuspladsen, Hovedbanegården,
Axeltorv, Halmtorvet, Sankt Hans Torv, samt Blågårds Plads.
”Kulturminister Brian Mikkelsen” vil officielt åbne dagen
kl.10.30 på Kgs. Nytorv. Det er 26 år siden ”Dansens dag”
første gang blev. Derfor har en lang række kompagnier,
organisationer og foreninger givet tilsagn om at deltage –
Herunder bl.a. DGI, Danske Folkedansere og Det kongelige
Teater.
Alexander Kølpin er protektor for Dansens Dag i Danmark, og
man har modtaget støtte fra Kulturministeriets pulje til ”Kultur i
hele landet” – til de landsomfattende aktiviteter.
Kommunikationsbureauet ”Prime time” vil stå for pressedækningen, og dagen vil blive synliggjort på web-site
”www.dansedag.dk”, hvor programmer og aktiviteter kan ses
efter 1. februar.
Foreningen har ikke deltaget i stormødet om arrangementet og
heller ikke meldt sig som deltagere.
Dagen kan dog blive en rigtig festlig dag med oplevelser for øje
og ører, hvis man blot har lyst til en afslappende tur til Kongens
København.

Planlagte aktiviteter 2008
8. marts
10. marts
29. marts
2. april
7. maj
14. maj
4. juni
14. juni
14. – 19. juli
3. september

Opvisning for
Tjekkisk Forening
Syaften
Bal med opvisning
og legestue
Sommerdans
Sommerdans
Generalforsamling
Sommerdans
Skovtur
Landsstævne i Nyborg
Der starter forhåbentlig en
ny dynamisk sæson

