Glad Dans Nyhedsbrev nr. 3 den 20. september 2018.

Til Glad Dans`s medlemmer.
Så er vi godt i gang med vores danse-sæson 2018/19.
Vi siger velkommen til et par nye dansere og håber de synes det er festligt og sjovt at
danse sammen med os.
Vi ”gamle” må være behjælpelige med de mange nye dansetrin, som de nye dansere
bliver præsenteret for.
Siden det sidste nyhedsbrev fra den 18. august, har Glad Dans haft nogle vellykkede
opvisninger.
Lørdag den 25. august, afholdtes ” Gladsaxedagen” på pladsen rundt om Rådhuset.
Vi havde ligesom sidste år vores stand i et stort telt i ” Musiklunden ”, sammen med
Jazz- og Viseforeningen, samt i år også Dansefabrikken.
Vejret var med os. Sol og dejligt vejr.
Vi fik danset på scene-gulvet foran teltet. Mange kom og hyggede sig ved vores
runde borde og stole. De nød en kop kaffe med lidt sødt til medens alle 4 foreninger
underholdte.
Kl. 16 skulle vi have danset en opvisning på dansegulvet foran Rådhuset, men så kom
regnen og vi måtte aflyse denne.
Vi ser tilbage på en vellykket og festlig dag.
Søndag den 2. september startede vi med folkedans i vores dragter kl. 09.45 foran
Frilandsmuseet`s hovedindgang.
Mange folkedansere var mødt frem og dansede sammen med os til instruktion af
Inge, ledsaget af spillemændene, Steen og Nina.
Mellem kl. 11 og kl. 12 afholdte vi legestue i Stadager Forsamlingshus. Her var der
” fuldt ” hus.
I solskin nød vi vores medbragte frokost og kl. 13.30 viste vi vores danseprogram til
Tivoli på festpladsen.
Denne søndag ser vi også med glæde tilbage på. Det var hyggeligt og vellykket.
Så oprandt vores ” Store ” dag.
Søndag den 9. september kl. 16.00. 7 par, damerne i flotte kjoler og mændene i kjolejakke, dansede en meget vellykket opvisning.” Solguden ” viste sig fra sin glade side.
Der var mange publikummer og flere af disse dansede med nede foran scenen til
vores sidste dans: Sønderborg Dobbeltkvadrille.
Os der dansede denne opvisning, fik en dejlig oplevelse med at danse inde i Tivoli til
deres 175 års jubilæum.
Søndag den 16. september var en kvadrille fra Glad Dans til Høstgudstjeneste i St.
Lukas kirken. Vi hyggede med lidt frokost sammen med menigheden og derefter
dansede vi en opvisning, samt bød nogle fra menigheden op til dans.
Inge instruerede og Steen og Nina spillede til.

Vi havde vores folkedragter på og Esther fortalte kort om vores dragter.
Denne søndag gik vi også hjem med en dejlig oplevelse i vores erindring.

Nu skal vi se fremad!!

På onsdag den 26. september afholder vi Kaffe-mik.
Vi danser fra kl. 19.30 til kl. 20.45.
Fra kl. 20.45 til kl. 21.30 hygger vi med vores medbraget drikkevare m.m.
Nina, Steen og Inge hjælper os med at få sunget flere sange fra vores sangbog.
( Kaffe-mikken er i den bageste del af dansesalen ).

Aktivitetskalender for danse-sæson 2018 / 19.
Lørdag den 6. oktober kl. 12.00 til kl. 21.00. Gladsaxe Folkemusik Festival
Lørdag den 10. november kl.10.00 til kl.16.00. Kursus i baldanse i Telefonfabrikken.
Onsdag den 12. december kl. 17.00 til kl. 21.00. Juleafslutning. ( program senere)
Lørdag den 19. januar kl. 17.00 til kl. 23.30. Det store Nytårsbal ( 20 års jubilæum )
Lørdag den 16. marts kl. 17.00 til kl. 22.00. Forårsfest.

Sidst men ikke mindst skal jeg lige meddele, at Glad Dans har fået ny kasserer,
Johnna Rasmussen, som var suppleant i vores bestyrelse.

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

