Holstebro Folkedanserforening
søger unge mennesker i alderen 11 - 23, der kunne tænke sig at danse folkedans og desuden unge
spillepiger og -drenge, der synes, det er sjovt at spille folkedansemusik.

Har DU / I lyst til en tur til Kentucky, USA i 2022 ?
Så er I hjertelig velkommen i Holstebro Folkedanserforening:
i Folkedanserhuset, Banetoften 42, 7500 Holstebro
torsdag aften fra kl. 19.00 – 21.00.
Instruktør Vibeke Mandrup skal til Kentucky, USA i 2–3 uger i juli måned 2022,
sammen med en flok unge dansere og spillemænd, som skal optræde med folkedans, sang og musik.
Det har ingen betydning, om I ikke har danset folkedans før - det kan I sagtens nå at lære inden turen til
USA i juli 2022.
Der er plads til flere på holdet, så I kan nå det endnu. Mød op næste torsdag den 17. september kl. 19.
Vi kom godt i gang torsdag den 10. september, hvor vi blev præsenteret for Vibeke’s veninde i
Kentucky: Jennifer Rose via Skype. Jennifer fortalte om området, hvor vi skal bo. Hun bor i et
naturskønt område, hvor de driver et Bed and Breakfast. Vi så billeder af hendes familie, deres hus og
hvordan de lever og fejrer de faste årlige begivenheder og desuden blev vi præsenteret for hendes døtre.
Jennifer er også folkedanse instruktør for et ungdomshold på 20 unge mennesker, som I skal danse,
synge og spille sammen med. Hun har flere gange besøgt Danmark sammen med hendes ungdomshold.
Vi skal hovedsageligt være i Kentucky og bo privat. Derudover arbejder vi på at besøge Tennessee og
North Carolina, hvor Jennifer også har kontakter. Det kan muligvis resultere i nogle ekstra
omkostninger, som vi selvfølgelig vil forsøge, at holde på et minimum.
Vi glæder os til at se jer, og Vibeke er så klar til at træne og danse sammen med jer.
Det er gratis at deltage i september måned, så I kan afprøve, om folkedans er noget for jer?
Vi vil søge om tilskud til projektet og til rejsen, så vi håber, at deltager prisen vil blive så lav som
muligt - dog afhængig af, at I selvfølgelig kommer og om det lykkes at få tilskud til projektet.
Mere information følger torsdag den 17. september 2020 kl. 19.00, så mød endelig op og I er
velkommen til at tage jeres forældre med.
Opslag findes også på foreningens hjemmesiden: www.holstebrofolkedanserforening.dk
Evt. henvendelse på mail til: holstebro.folkedans@gmail.com
eller til Vibeke Mandrup på telefon: 6154 2175
eller til Ellen Kjær Andersen på telefon: 5070 1408

De bedste dansehilsner
Vibeke og Ellen
Holstebro Folkedanserforening

