
Tilmelding via mail til: kasserer@twostep-linedancers.dk med klubnavn og antal deltagere , 

betaling via Spar Nord : Reg.nr. 9011 Konto nr. 4584 462 480. (Husk at skrive klubnavn).  

Tilmelding: gerne inden 1. september, og senest d. 10. september 2016. 

Er der spørgsmål, ringer i til Leila Jørgensen 25 86 87 17 

    INDBYDER TIL 10 ÅRS FØDSELSDAG 

                            LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016 

                                                               Bramsnæsvighallen, Ebbemosevej,  Ejby, 4070 Kirke Hyllinge 

      

Prisen er 10 år + 200 kr.= 210 kr. 
Der vil være salg af kildevand, sodavand, øl og vin.                               
”Kolde” drikkevarer må ikke medbringes. 

Medbring selv kaffe/te, vi har dækket med kopper, (tag evt. lidt 
ekstra kaffe/te med til sidemanden, hvis han/hun har glemt det). 

Kagen sælger vi til vores sædvanlige lave pris.   

Der vil være frisk frugt, så længe lager haves.                         

Vi glæder os til at se jer alle ! 

Der vil være mange 

fristelser bl.a. sko, tøj 

og smykker. 

Måske er der en lille 

overraskelse undervejs 

Dørene åbnes kl. 13.00                                                               

Velkomst kl. 13.30                                                                     

Kaffe/Te pause kl. 14.30-15.00 (salg af kage fra kl. 14.15)                        

Kl. ca. 18.00 spiser vi, derefter Stand Up bingo.                         

Kl. ca. 19.30 danser vi igen.                                                        

Kl. 21.30 siger vi tak for i aften. 

På B-gulvet 

DJ Steen 

styrer 

musikken 

Foreløbig danseliste vil kunne ses på hjemmesiden/facebook 

primo april.  

Hvis ikke din yndlingsdans er på den foreløbige danseliste, så HUSK, at 

indsende dit ønske, til Leilacj@hotmail.dk senest den 24. august 2016

(maks. 5 pr. klub (deraf minimum 3 country). Den endelige danseliste 

vil kunne ses på hjemmesiden: www.twostep-linedancers.dk / facebook 

fra primo september. 

Du får en danseliste, hvor der er mulighed for at danse på 2 gulve: A-B samt 

forslag til coupledanse.                                                                                           

Der vil under hele festen, være en som danser for på B-gulvet.                                                                                              

Catalan dansere er også meget velkommen, og vi skal nok finde en plads til jer 

på dansegulvet. 


