
 

                  CD-aften fredag den 20 September 2019

 A.I.F Linedance holder CD-aften fredag den 20 September 2019
kl. 18.00–22.00 i Lille Friheden, Strandmarksvej 2,  2650 Hvidovre.

Vi spiser fra kl. 18-19 - enten vores egen medbragte mad – eller, som vi plejer at
tilbyde dejlig stykker smørrebrød fra Sydhavns slagteren til kr. 30,00 pr. stk . Der
kan vælges mellem :
 Roastbeef m/remo - Kamsteg m/ surt - Hakkebøf m/spejlæg - Fiskefilet m/remo -
Æg og rejer - Æg og tomat  -Dyrlægens natmad - rullepølse eller stærk ost. 
Som noget nyt kan vi også tilbyde skønne italienske foccacia boller med forskelligt
fyld f.eks. flæskesteg, kalkun, frikadelle eller Roastbeef til kr. 39,00 pr. stk 

Fra kl. 19 danser vi bare derud af og der vil være dans for alle letøvede til øvede.
Danselisten er så småt på vej og bliver lagt ud på vores hjemmeside og på vores
Facebook profil meget snart.

Prisen for at deltage er 50,00 kr. for medlemmer og 70,00 kr. for ikke medlemmer.
Alle er velkomne. 

Alt, hvad du ellers ønsker at indtage af  drikkevarer, kaffe, kager o.lign. – bedes
du selv medbringe, da der ikke vil være noget salg i salen

Betaling af indgangsbilletter og mad kan gøres hos Bent i forbindelse med danseti-
merne fra den 9. september - eller via vores bankkonto 9520-0012429681 (husk
navn) dørene lukkes kl. 19.
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A.I.F. Linedance  fredag den 20 september 2019 i Lille Friheden 

1  Come Dance With me 23      Vegas Baby
2 Ain't mis behaven 24       Bosa Nova 
3 Just a menory 25       Southern Thing       
4 All the Kings Horses 26 Macca Mambo
5 Whole Again 27 Oh Me Oh My Oh
6 Amame 28 I Close my Eyes
7 Blackpool by the Sea 29 Hold a Candle
8  Dance with me Tonight 30 Old 97 
9 Down on your Uppers 31 Dig Your Heels
10 Graffiti 32 Miller Magic
11 Just a Kiss 33 Honky Tonk Stomp

Pause

12 Forget me not
13 Joey on the Fidel
14 Just a Phase
15 Why did it have to be me
16 La Luna
17 American Kids
18 Texas Time
19 Boogie Woogie Bugle Boy
20 Codigo
21 The Bomp
22 vaiven

 
Pause

 Af erfaring ved vi at vi sjældent når mere en de 33 danse der er 
opslået her – men får vi mere tid, så snupper vi et par ønske danse.
Glæder os meget til at se Jer alle sammen 


