Glad Dans nyhedsbrev nr. 1, den 27. august 2020.

Til Glad Dans`s medlemmer!
Kære alle sammen!

Glad Dans Gladsaxe

Håber I alle har det godt. Er raske og ved godt mod.
Nu er sommeren på hel og efteråret banker på. Dette gør vi
også i Glad Dans. Onsdag den 2. september kl. 19.30 åbner vi
vores 3 dansesale på Telefonfabrikken. Jeres danseben kan komme i gang igen. I kan
få motion, sved på panden og en festlig aften med smil og grin. Inge har gennem
sommeren prøvet at udvikle en metode så vi kan danse med afstand til hinanden. Vi
danser f.eks. med en stok på en meter imellem os der IKKE deler ”morgenavis”. Vi
danser med den samme partner hele aftenen og vi bliver i samme kvadrille.
Kom ned og vær med til at danse og til at udvikle mere på denne metode. Vi sætter
en ære i at passe godt på os selv og hinanden. Inge hjælper os godt igennem sådan
en aften og Nina og Steen hjælper os med at genkende dansene og holde takten.
I som vil set hvordan denne nye dansemetode f.eks. kan se ud, kan se det på
Youtube på dette link: https://www.youtube.com/watch?v=NcYfmBgnwkQ

Glad Dans`s aktiviteter hen over sommeren.
Mandag den 13. juli var vi nogle dansere fra Glad Dans, som blev inviteret til folkeCorona-dans i Ølstykke. Vi havde en dejlig oplevelse og vi nød igen at få brugt vores
danseben.
Torsdag den 30. juli var der nogle få dansere fra Glad Dans, som var inde på Kbh.
Rådhusplads og danse en opvisning med stokke. Dette blev optaget af DR1`s
Aftenshowet.
Søndag den 9. august inviterede Esther og Bent Glad Dans til kaffe og The i deres
store have. Et par af vores medlemmer havde bagt kage. Vi nød at gense hinanden
og vi hyggede os i skyggen af deres mange store flotte træer. En sommerdag med
ca. 28 grader i skyggen. En stor tak til Esther og Bent for en meget vellykket
eftermiddag.

Onsdag den 19. august inviterede Inge bl.a. Glad Dans`s medlemmer til en forsmag
på corona- folkedans, hvor vi danser med en meters stokke, for at holde afstand.
Dette var en prøve på, hvordan vi kan danse i de 3 sale på Telefonfabrikken og
samtidig opfylde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vi havde en god oplevelse
selvom det var lidt anderledes end det plejede.
Onsdag den 26. august afholdt vi vores Ordinære Generalforsamling. Det var med 4
måneders forsinkelse p.g.a. corona-virussen. Alt forløb i god ro og orden og vi fik
valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen. Referatet fra Generalforsamlingen vil blive
lagt op på vores hjemmeside om nogle dage.

Aktivitetskalender for sæson 2020/21. (Hvis ikke corona-virussen siger
noget andet.)
Onsdag den 2. september

Danse-sæson 2020/21 begynder

Onsdag den 14. oktober

INGEN DANS (Efterårsferie)

Lørdag den 31. oktober

Kursus i Bal-danse.

Onsdag den 16. december

Juleafslutning

Onsdag den 6. januar

Første danse-aften i 2021.

Lørdag den 16. januar

Nytårsbal nr. 22.

Onsdag den 17. februar

INGEN DANS (Vinterferie)

Lørdag den 13. marts

Forårsfest

Onsdag den 31. marts

INGEN DANS (Påskeferie)

Søndag den 25. april

” Vild med Dans”

Onsdag den 28. april

Generalforsamling

Pas godt på jer selv og hinanden!
Vi ses igen, onsdag den 2. september kl. 19.30 på Telefonfabrikken.

De bedste hilsner fra Glad Dans Gladsaxes bestyrelse, Margrete Debois.

