Glad Dans Nyhedsbrev nr. 4 den 15. oktober 2018.

Til Glad Dans`s medlemmer.
” Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide.”
Nu er vi allerede midt inde i oktober og skovens træer en klædt i efterårets farver.
Vi i Glad Dans holder efterårsferie fra dansen, men onsdag den 24. oktober
kl. 19.30 er dansesalen åben igen og Inge vil med glæde instruere os.
Steen og Nina spiller til, så vores danseben kan finde takten.
I uge 44 er det ” Spil Dansk ” uge.
Onsdag den 31. oktober ( vores sædvanlige Kaffemik aften ) laver vi om på dette, så
det passer med konceptet for ” Spil Dansk ” .
Denne aften bliver der opstillet borde og stole inde i dansesalen og her vil der både
være plads til lidt kædedanse, samt en del sange m.m.
Til pausen skal I som vanlig selv medbringe service, kaffe og the. ( Øl og vand kan
købes )
Foreningen byder på kagen. D.v.s. nogle af medlemmerne bager kager, som vi alle
kan nyde godt af.
Læs mere om denne aften på Inge`s opslag, som er vedhæftet på en fil.
Onsdag den 26. september afholdte vi kaffemik.
Esther Grølsted fortalte lidt om Fanø-dragten, mens os der havde lyst dansede i salen.
Til sidst hyggede vi alle med vores medbragte forfriskninger.
Vi havde en dejlig aften, med god stemning.
Lørdag den 6. oktober afholdes Gladsaxe Folkemusik Festival.
Der var god musik og glade dansere inde i dansesalen. Her vil jeg lige fremhæve
opvisningsholdet, ” The Sprouts”, der gav en helt fantastisk opvisning.
Inde i Drop In, samt i Fællessalen underholdte små forskellige orkestrere.
En fin dag med megen forskellig underholdning.
( Vi kunne godt have tænkt os lidt flere publikummer. )

Aktivitetskalender for danse-sæson 2018 / 19.
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.

Her til sidst vil jeg lige igen byde de nye dansere velkommen i vores forening.
Vi er ca. 4 kvadrillier ved hver danse-aften og det glæder Inge, Steen og Nina, samt
bestyrelsen.

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

