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Formanden har ordet
Så er vi kommet godt i gang med vores efterårssæson. Hvor er det dog dejlig at I alle bakker godt
op om klubben se at så mange ligesom jeg har længdes til at komme rigtig i gang med at danse
igen.
Vi er startet op med samme hold som før Covid 19. Så der danses B-PL i Galten mandag og A1 i
Gjern onsdag. I Hinnerup danses der A2 og C1 indlæring torsdag samt C1 og C2 mandag. Vi kan
konstatere at vores medlemstal ser flot ud. Vi har i Gjern/Galten fået 3 nye dansere. 2 plus danser
og 1 basis danser. I Hinnerup er vi nu 37 dansere. Bent og Carsten er altid klar til at have flere med.
Hjertelig velkommen til alle.
Vi har haft vores traditionelle sensommerdans, hvor vi i år udvidede dansen med en sal mere. Vi
dansede Basis-Mainstream med Bent Husted og Plus til A2 med Carsten Nielsen. Det var en
hyggelig eftermiddag med 45 dansere.
Vi har ligeledes startet Intensiv C1 dans op samt fået gang i søndagsdanse. Se vores
arrangementer på www.osdc.dk /arrangementer
I 2022 starter vi op med vores sædvanlige arrangementer i foråret. Vores nytårsdans den 9/1 2022
med Carsten Nielsen og Søren Lindegaard. Så kommer vores forårs festival den 26/3 2022 med
Carsten Nielsen og Stefan Sidholm. Husk tilmelding af hensyn til Cafeteriaet. Tranumdansen i
påsken 13-15. april med Carsten Nielsen – Michael Kellogs og Thomas Bernhed, husk allerede nu
at få dig tilmeldt.
Program for 2022 ligger klar på vores hjemmeside.
Med venlig hilsen
Vivi Østergaard
Formand
____________________________________________________________________________

Almindelig orientering
Vi er i bestyrelsen rigtig glade for al den opbakning vi får både holdundervisning samt vores danse
viser at vi også kan være en klub i udvikling efter COVID-19.
Har I ideer til afholdelse af danse eller andre initiativer, vil vi se positivt på det. Tag fat i et
bestyrelsesmedlem eller skriv til bestyrelsen@osdc.dk.
Husk at holde jer opdateret på vores hjemmeside. www.osdc.dk
Bestyrelsen ØSDC
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Danse festival i Ålborg – 28. august 2021

For ØSDC var Leila Saxbeck koordinator.
Vi havde en fantastisk dag i Ålborg - blæsende og koldt, men sjovt
Der var 8 dansere med fra ØSDC. 8 fra Diamonds og 16 fra Hedens
Mange spændende indslag i alle former for dans - lige fra hip hop, tango, zumba og afrikansk
inspireret dans til squaredance
Hvor er det synd, der ikke var flere til at repræsentere vores passion. men os der var med, havde
en fest
Der blev danset på Havnekajen - derefter 2 x flashmob ved Føtex og til sidst dans på Havnekajen
igen.
Festlig afslutning med en øl eller kaffe, som klubben gav, TAK for en dejlig dag til alle vh Leila
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Sommerdans – med Einar Sølvsten – 18. juni 2021

Der blev afholdt sommerdans i Gjern kultur- og Idrætscenter den 18.6.2021. Vi var 31 dansere til
en rigtig hyggelig aften midt i en COVID-19 tid.
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