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FOLKEDANS

Vi danser hver tirsdag kl. 1900 – 2130 i Kulturhuset ”Den 
gamle Biograf”, Jernbanegade, Fredensborg

Vi holder kaffepause (medbring selv kaffe) ved hver 
danseaften, men sidste tirsdag i måneden bliver den lidt 
længere, hvor vi får sunget lidt flere sange og får sludret lidt 
mere sammen. - drikkevarer (sodavand/kildevand) 
medbringer vi også selv – man kan jo godt trænge til at 
skylle ganen efter et par danse.

Kontingentet er kr. 800 for en hel sæson eller kr. 400 for 
halvsæson med betaling 1. oktober og 1. februar. Passivt 
medlemskab koster kr. 250 for en hel sæson.

Kom og prøv vores sjove danse sammen med vores 
danseleder Inge Schmeltz og vores spillemand Lars 
Panduro, som spiller på harmonika. Det skal opleves, det 
kan ikke beskrives.

Kom og prøv os.
Hele september danser du gratis.

Vi er medlem af dans danmark

Sæsonprogram  2021 – 2022

7. September Sæsonstart i den gl. biograf, 
Jernbanegade 4, 3480 
Fredensborg.

 2. November Ingen dans – grundet lokalemangel

 6. November Legestue i den gl. biograf kl. 19

          14. December Juleafslutning. Foreningen giver 
gløgg og æbleskiver

          11. Januar start efter juleferien

          29. Januar Legestue i den gl. biograf kl. 19.30

            1. Februar Dans og generalforsamling i den gl. 
biograf

15. Februar Ingen dans – vinterferie

14. April Legestue i den gl. biograf
Jernbanegade 4,
3480 Fredensborg  kl. 19

19. April sæsonafslutning i den gl. biograf 
med spisning af medbragt mad og 
dans kl. 18


