Så skal vi til nytårskur igen!!
Yehaaaae!!!
Lørdag d. 21.01.2017 skal du sætte kursen mod Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej
280, 2650 Hvidovre. For her inviterer Frihedens nemlig til den traditionsrige nytårskur. Festen holdes fra kl. 15.00 – 22.00. Dørene åbnes kl. 14.30 så du i ro og mag kan
finde din plads og gøre dig klar til at kaste dig ud i festens mange sjove og fyrige danse,
som både vil være for alle, der bare er helt vilde med den traditionelle linedance og for
de, der ønsker at begive sig ud i coupledancens univers. Aftenens DJ – vil traditionen
tro være Leon The Music Man.
Når sulten og tørsten bliver for stor, vil der blive serveret en pragtfuld varieret Menu
fra Restaurant Halvleg i Hvidovre. Drikkevarer kan købes til meget rimelige priser og
må ikke medbringes. Der vil være gratis kaffe og kage, samt slik om eftermiddagen.

En fest fyldt med stjernedrys. Festen byder på et helt unik besøg af Raymond Sarlemijn. Raymond er mangedobbelt verdensmester
i linedance, både som danser og koreograf (ca. 45) og han har lovet at
give et par inspirerende og sjove workshops . Han har også lovet os en
lille opvisning. Han er fantastisk danser, koreograf i verdensklasse.

Vi får masser af dans til cd musik i år. Der vil være mulighed for, at klubberne kan
sende ønsker til danselisten max. 5 pr. klub. Husk koreografens navn.
Hele dette overflødighedshorn får du for kun kr. 285,- som skal indbetales til vores
konto i Danske Bank 4424 – 4869156086.
Billetter sælges efter ”først til mølle” – princippet, så skynd dig at melde dig til på:
info@westerbro-linedance.dk. Her skal du opgive navn og klub og hvilket niveau du
danser på.
Søndag vil der være teknikundervisning med Raymond fra kl. 12.00-16.00. Pris kr.
150,00 for de som deltager i festen. Kr. 200,00 for øvrige deltagere.
Sidste frist for tilmelding til dette brag af en fest er: 15. december 2016.

