Til Glad Dans Gladsaxes medlemmer.
Nyhedsbrev nr. 5. d. 31 august 2017.

Søndag d. 3. september, dans og skovtur på Frilandsmuseet.
Kl. 9,45 byder en kvadrille fra Glad Dans museets gæster velkommen.
Kl. 10,30 åbner Stadager Forsamlingshus dørene for danseglade mennesker, det vil
stort set sige medlemmer fra Glad Dans Gladsaxe.
Nina og Steen spiller op til folkedans og Inge leder os gennem dansen.
Kl. ca. 12,15 finder vi den nærmeste spiseplads hvor vi indtager vor medbragte
frokost. Foreningen giver som traditionen byder, øl, vand og snaps.
Glad Dans Gladsaxes medlemmer kommer gratis ind på museet, Man skal blot
fortælle at man skal optræde i Stadager Forsamlingshus.
DMI har meddelt godt vejr, så det bliver atter en fin dansedag.

Onsdag d. 6. september kl. 19,30, sæsonstart på Telefonfabrikken.
Inge, Nina og Steen er i fin form og vi håber på mange nye medlemmer.

Speciel nyt i foreningen:
I 40 år har foreningen haft sit eget blad med forskellige navne gennem årene:
Folkedansersprøjten, Krabasken og Glad Dans Info. Bladet har gjort god gavn med
forenings meddelelse, kalender m.m. Derfor skal alle tidligere redaktører have en stor
tak for deres indsats.
Men selv om vi er en forening der danser og bevarer traditionelle danse er det vigtigt
at vi følger med tiden og bruger den ny teknologi.
Nyhedsbrevene giver lynhurtigt medlemmerne de sidste nye meddelelser på det rette
tidspunkt. Da samtidig august nummeret af Glad Dans Info gik helt skævt og det alt
andet lige koster mere end et par tusinder om året i trykning og porto, har bestyrelsen
besluttet at nedlægge vort gamle blad. Bestyrelsen vil gøre alt for at nyhedsbrevene
kommer ud i passende tid før de større arrangementer.
Efter sæsonstart vil de næste større begivenheder være:
Lørdag d. 28. oktober: Gladsaxe Folkemusik Festival i Telefonfabrikken.
Lørdag d. 4. november: Kursus i baldansene til Nytårsballet.
Lørdag d. 25. november: Kursus i de mest brugte baldanse.
Med venlig hilsen
Glad Dans Bestyrelse.

