Kære venner
Det er dejligt at kunne konstatere, at vores verden nærmer sig en normalisering
Jeg ser frem til en tid med dans /musik og socialt samvær igen, jeg synes at vi mangler den
ugentlige festaften.
Vi har forsøgt at planlægge nogle arrangementer, men selvfølgelig er alle datoer med forbehold for
diverse restriktioner.

Festaften 17. august
For at få startet ordentligt op, efter Corona dvale, arrangerer vi en festaften den 17. august for
foreningens medlemmer, jeg tror vi trænger til at få snakket og danset lidt. Der kommer selvfølgelig
en invitation ud til jer, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen, vi forventer at starte klokken

17:57, festlige indlæg til aftenen er meget velkomne.
Opvisning 28. august
For at få startet sæsonen op har vi fået en opfordring fra Folkedans Danmark om at lave en
opvisning den 28. august, hvor vides ikke i skrivende stund, men sæt et kryds i kalenderen.

Sæson start 7. september
Vores normale sæson med dans og spil starter den 7. september, med en fælles aften, fra klokken
19:00 til 21:30, ja nyt tidspunkt.

Legestue 9. oktober
Der er legestue den 9. oktober, hallen er booked, men igen, vi må se hvad der er af restriktioner på
det tidspunkt.

Der er heldigvis også begyndt at spire nogle arrangementer frem igen.

Fra 12. til 13. juni er der Kulsvier festival, og Lauget spiller, se program sidst i denne mail.
13. juni er der Pardanse træf fra klokken 13:00 i Højeruplund, se program sidst i denne mail
Der er sommerdans i Høng, og der er sikkert andre arrangementer, men kig på Folkedans
Danmarks hjemmeside, vær dog opmærksom på at den kun opdateres hver anden uge.

Hold øje med hjemmesiden, og nyd sommeren.
Kh
Hans

Hermed musikprogram for Kulsvierfestival 2021
Lørdag den 12. juni
12.00 - 12.45 De Dysted Spillefolk, Ramsø Spillemandslaug og Fensmark Folkedansere
13.15 - 14.00 Innishere
14.15 - 15.00 Nøgleharperne
15.15 - 16.00 Innishere
16.15 - 17.00 De Dysted Spillefolk, Ramsø Spillemandslaug og Fensmark Folkedansere
Søndag den 13. juni
10.00 - 10.45 De Dysted Spillefolk og Fensmark Folkedansere
11.00 - 11.45 Bluesbandet "Out of blue"
12.00 - 12.45 STOUTS
13.00 - 13.45 De Dysted Spillefolk og Fensmark Folkedansere
14.00 - 14.45 Nøgleharperne
15.00 - 16.00 STOUTS og Kulsvierkoret
Pardanse træf i Højeruplund
Program:
Kl. 13:00 Mødes vi med vores frokostkurv
Kl. 14:00 Stevns børnehold fletter majstangen
Kl. 14:30 Danser vi pardanse, fællesdans for alle
Kl. 15:30 Drikker vi den medbragte kaffe
Efter kaffen danser vi videre
Det er gratis at deltage, dog er der en parkeringsafgift på p-pladsen.
Medbring selv borde og stole så I kan sidde og nyde det.

