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Roskilde Country & Western Club
Efterår 2017 - alle er velkomne til vores arrangementer

Torsdags’ åbne aftener

Alle torsdage i sæsonen, kl. 18.30-20.30. Gæster 30 kr.
Åben aften med country aften hver anden uge for medlemmer og
gæster. På andre torsdage kommer der besøg af instruktører fra
andre klubber, oldies aften, newstyle, nightclub, årets danse og
indimellem en ren Roskilde klubaften. Programmet bliver udgivet for
en måned ad gangen.

Roskilde’s Søndagsdans

Ny dato!!

søndag d. 24 september 2017 kl. 11-15, 50 kr.
søndag d. 22 Oktober 2017 kl. 11-15, 50 kr.
Danseliste med split floor – begynder, let-øvede/øvede og oldies. Plads til
ønskedans, hvis I tager musikken med. Gerne et par vægge, hvis vi ikke lige kan
huske, hvordan den nu starter . Danseliste på Roskilde’s webside en uge før
arrangementet. Brød og pålæg kan købes til frokostpausen, og pris inkl. kaffe og
kage 50 kr. Ingen tilmelding

Glimmerfest
fredag d. 24 november 2017, kl. 18 – 22.30, 60 kr
Kom med til en glimmer og glitter linedancefest. Find jeres smykker og anden sjov
beklædning og kom med til en glitrende linedance fest i Roskilde. Vi håber at se jer
festligt udklædte – men det er også helt OK med almindeligt tøj.Tag egen mad med
til fællesspisning kl. 18.00. Vi danser fra kl. 19. Danseliste med splitfloor så alle
kan være med. Tilmelding og forudbetaling. Max 70 deltagere. Separat flyer på vej.

Nytårsfest
lørdag d. 31 december 2017, kl. 17.30 – 02.00
Kom og vær med til et brag af en nytårsaften sammen med alle dine dansevenner.
En forrygende aften, hvor vi primært danser linedance, men med plads og
mulighed for almindelig selskabdans. Flere detaljer og separat flyer på vej.

Åbenthus
Onsdag d. 30 august 2017, kl 18.30 - 20.00

gratis

Klubben inviterer alle der har lyst til at prøve linedance til at møde op til en gratis time. Kyndige
undervisere viser vejen frem og vi håber at deltagerne får lyst til at tilmelde sig et af vore hold.
Medlemmer må meget gerne dele flyers ud til naboer, venner, familie, arbejdspladser og lokale
supermarkeder.

Alle arrangementer foregår i klubben:
RSLDC lokaler, Præstemarksvej 10F, 4000 Roskilde
www.rsdc.dk

