Til Glad Dans Gladsaxe`s medlemmer.
Nyhedsbrev nr. 6. den 5. oktober 2017.
Onsdag den 6. september var vores første danseaften i denne sæson 2017-2018.
Der mødte 7 nye interesserede personer op. De havde alle danset før, så deres ben
fulgte fint med til Inges instruktion og den faste takt og rytme, som blev spillet af
Steen og Nina.
Ved de næste 3 danseaftener her i september, har vi set endnu et par nye ansigter,
som gerne ville ” Snuse” til vores dans.
Vi har i september måned i gennemsnit været mere end 4 kvadriller. Så salen har
været fint fyldt op og vi har som altid haft nogle festlige og glade dansetimer.

Evaluering af sommerens danseaktiviteter:
Lørdag den 26. august; Gladsaxedagen
Som noget nyt var 3 foreninger fra Telefonfabrikken gået sammen om et stort telt, der
var placeret på græsplænen nord for rådhuset, kaldet "MUSIKLUNDEN" til ære for:
Glad Dans Gladsaxe + Gladsaxe Jazzklub + Viseforeningen.
Foran teltet blev der lagt et dansegulv og rundt om dette, var der opstillet 5 cafe`
borde, samt stole.
Vejret var med os. Sol og ingen blæst, så alle 3 foreninger fik på skift underholdt
publikum.
En meget vellykket og festlig dag, som vi gerne vil gentager igen næste år.
Tak til alle de frivillige, som var med til at gøre denne dag vellykket.
Onsdag den 30. august; Lancier-aften i Telefonfabrikken.
Her havde vi håbet på at se flere nye ansigter. Men de fleste som deltog var vores
egne medlemmer.
Søndag den 3. september; Frilandsmuseet.
Igen var vejret med os. Tørvejr!
En kvadrille i dragter dansede kl. 09.45 foran Hovedindgangen og senere kl. 10.30
afholdte vi en legestue i Stadager Forsamlingshus.
Dejligt at se så mange glade dansere, der havde fundet vej til dette arrangement.
Ved 12-tiden hyggede vi os på en spiseplads med vores medbragte frokost.
Onsdag den 6. september; Grønnemose Skolen.
En kvadrille i dragter mødte op kl. 10.00 i skolens store festsal.
Vi skulle lave en lille opvisning for ca. 50 elever fra 4 til 6 klasse.
Steen leverede musikken. Efterfølgende var alle eleverne med til at danse. I en mini
pause fortalte Esther om vores dragter og Steen om folkemusik. Tak for det!
En tak til Inge, som på en humoristisk måde kunne instruerer og fange 50 livlige og
glade elevers opmærksomhed. En meget succesfuld oplevelse.
Arrangementet var et led i den nye skolereform.

Søndag den 17. september; Sankt Lukas Kirke.
6 par i dragter mødte op til Høstgudstjenesten kl. 10.30.
Derefter deltog vi i en hyggelig frokost i menighedssalen sammen med mange fra
menigheden. Kl. 13.00 spillede Steen og Nina op til dans og vi startede med en lille
opvisning efterfulgt af et foredrag fra Esther om dragterne.
Så blev publikum budt op til dans og mange deltog.
Et meget vellykket arrangement.
Jeg vil her lige nævne Esthers udstilling på Mothsgaarden, Rudersdal Museer i
Søllerød.
( museet ligger ved Søllerød Kirke og Kro på Søllerødvej. )
Esther udstiller dukker i ½ størrelse påklædt i mange forskellig egnsdragter.
Esther har selv håndsyet dragterne og lavet dukkerne.
Onsdag den 11. oktober kl. 14.00 vil Esther være på museet og fortælle om
udstillingen.

Vigtige datoer:
Lørdag den 28. oktober; Gladsaxe Folkemusik Festival i Telefonfabrikken.
Lørdag den 4. november; Kursus i baldansene til Nytårsballet. ( 20-01-2018 )
Lørdag den 25. november; Kursus i de mest brugte baldanse.

Fra onsdag den 11. oktober og de følgende onsdage, er der ekstra trintræning
fra kl. 19.00 til kl. 19.30.

Husk: Den sidste onsdag i hver måned er der senior-aften.
Her danser vi fra kl. 19.00 til kl. 20.30 og derefter hygger vi med en lille
forfriskning, som vi selv medbringer. Vi slutter kl. 21.30.

Med venlig hilsen
Glad Dans, Margrete.

