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Formanden har ordet:
Kære alle squaredansmedlemmer.
Formanden ”plejer” at byde jer alle
velkommen til en ny dansesæson, men jeg har
været hængt lidt meget op på grund af min
mands svære sygdom og død. Jeg vil derfor
benytte lejligheden til at sige tak for venlig
deltagelse ved min mand, Pouls bisættelse og
den utrolige støtte jeg har fået.
Men nu et forsinket velkommen til en ny
dansesæson.
Alle er kommet godt i gang, lidt frafald her og
lidt tilgang der. Desværre lykkedes det ikke at
få startet nyt hold op i Randers med Stig. Vi
forsøger måske igen til januar 2012. Det er
åbenbart ikke endnu, der skal være succes
med nye dansere.
Er der nogen der sidder inde med gode ideer
til at få nye dansere, vil vi rigtig gerne
delagtiggøres i disse.
Blot ring til en i bestyrelsen eller send en mail
til en i bestyrelsen. Link til bestyrelsens
mailadresser via:
ostjysk@daasdc.dk
I Gjern ser det ud til at fungere godt med det
nye tiltag med Plus med intro til A1. Dejligt
når forandringer fungerer godt.
Hvis ikke alle ved det, har bestyrelsen i år
besluttet at aflyse den årlige juleafslutning.
Ikke fordi vi ikke har syntes, at det var
hyggeligt, men vi har i år valgt at opfordre
vore medlemmer til at støtte op omkring
juledansen i Glücksburg lørdag den 26.
november 2011. Se flyer
www.bodovr.de/PDF/Flydk11.pdf. Det ville
jo være fint, hvis man kunne finde ud af at
fylde bilerne og komme af sted. Til dem der
ikke har været der før, kan vi blot sige, det er
rigtig hyggeligt så prøv det. Der kan jo i
samme forbindelse gøres lidt juleindkøb ved
grænsen.
Det har været en stor succes med C1
indlæringsholdet hen over efteråret. 38
dansere er tilmeldt. Derfor har vi allerede nu

taget beslutningen om, at vi i foråret laver en
opfølgning heraf hen over 6 søndage. Se flyer.
Husk at følge med på hjemmesiden om danse
i klubben samt evt. ændringer.
Ha fortsat et godt efterår.
Janni
Formand
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Intensiv C1 undervisning - opfølgning!
Foråret 2012.
Vi laver et hold med opfølgning på den intensive C1 undervisning,
der blev gennemført efteråret 2011.
Undervisningsstedet er Hadsten Skole, kl. 11:00 – 16:00.
15. januar 2012
5. og 26. februar 2012
11. marts 2012
1. og 22. april 2012

Underviser: Carsten Nielsen
Bindende tilmelding senest: 1. december 2011
Prisen er : 550,- kr. for alle 6 gange
Tilmelding og yderlig info:
carsten@new-beat.net tlf.: 2094 4844

Undervisningsplan 2011
STED
Underviser:
Carsten Nielsen,UGEDAG

PROGRAM

Intensiv C1
undervisning

Hadsten Skole

Søndag
30. okt.
13. nov.

TIDSPUNKT

INSTRUKTØR

11:00 - 16:00

Carsten Nielsen

20:30-22:00

Carsten Nielsen

18:45-20:10

Bent R. Husted

Bindende tilmelding senest: 1. juli 2011

Se flyer her

PrisenRønnebo
er: 475,- kr. for alle 5 Mandag
gange.

C1
(dans)

Nordentoftvej 7, Brabrand

Mainstream
intro Plus

Gjern Kultur- og Idrætscenter
Skovvejen 6
8883 Gjern
(Scenerum)

Onsdag

Plus dans
intro A1

Gjern Kultur- og Idrætscenter
Skovvejen 6
8883 Gjern
(Scenerum)

A2
(dans)

Rønbækskolen
Ådalsvej 100
8382 Hinnerup
(Lokale 150)

Torsdag

C2
(dans)

Rønbækskolen
Ådalsvej 100
8382 Hinnerup
(Lokale 150)

Torsdag

Onsdag

20:15-21:45

Bent R. Husted

19:00-20:30

Carsten Nielsen

20:30-21:45
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Carsten Nielsen

