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HINNERUP: Sommeren er normalt en stille tid for

mange foreninger, men dette gælder ikke for

medlemmerne af Østjysk Square Dance Club.

Undervisningsaftenerne sluttede i starten af maj,

men så kom opvis...
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HINNERUP: Sommeren er normalt en stille tid for

mange foreninger, men dette gælder ikke for

medlemmerne af Østjysk Square Dance Club.

Undervisningsaftenerne sluttede i starten af maj,

men så kom opvisningerne.

Der er givet opvisning til Markedsdagen i Søften.

Her havde tilskuerne mulighed for at komme ud

på plænen for at prøve squaredansen.

Borgmesteren prøvede at danse sammen med

formanden for ØSDC. Der blev udlært ganske få

calls, så det kunne blive en dans.

Aarhus City forening holdt 4. juni USA festival i Aarhus. Her gav dansere igen opvisning på Strøget både

på Skt. Knuds Torv og igen ved Salling. Nederdelene som opvisningsdanserne havde på, var i de

amerikanske farver. Dette gjorde at danserne var meget synlige på Strøget. Det var et flot og festligt

indslag.

Weekenden efter var danserne til opvisning i Ishøj. To foreninger fra lokalområdet havde arrangeret

Danmarks største dans, med over 550 dansere. I den forbindelse blev der danset på Torvet i Ishøj.

Selve dansen foregik i Ishøj Fritidscenter, et fantastisk sted med 4 haller under samme tag.

Sidst i juni - 22. juni - er der opvisning i Gjern i forbindelse med byfesten.

Østjysk Square Dance Club danser to gange om ugen i Hinnerup. Nu vil man starte et nyt hold for

begyndere.

Inden opstarten 5. september på Rønbækskolen, vil der være åbent hus på Hinnerup Bibliotek i Uhresalen

søndag 25. august kl. 13 med den caller, der skal starte undervingen for de nye dansere.
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Galleri: Indemesterskaber i HØST-hallen
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ARRANGEMENTER BYJUBILÆUM KIRKEKLUMME KONKURRENCER Indtast din søgning her... SØG

SKIFT AVIS BOLIG BILLEDGALLERIER HØR RADIO COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK OPRET KONTOLOG IND

Nederdelene som opvisningsdanserne havde på, var i

de amerikanske farver. Pressebillede
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