
 

                  CD-aften fredag den 15 november 2019

A.I.F. Linedance afholder vores ordinære CD bal i Medborgerhus 

alias Kometen Hvidovrevej 276, 2650 Hvidovre den 15/11-2019.

Fra klokken 18 spiser vi vores - enten medbragte mad eller de lækre stykker 
smørrebrød, som vi igen i år tilbyder til kr. 30 stykket. ( Listen med smørre-
brød vedhæftes). Husk egne drikkevarer, bestik, tallerkener og alt andet, som
du vil nyde i løbet af aftenen, da der ikke vil være noget salg i salen.
Klokken 19 starter vi dansen og vi fortsætter til ca. 22, hvor vi siger tak for i 
aften. I danse-pauserne trækker vi igen lod på indgangs billetten om dejlige 
vine og gode øl.
Billetter og bestilling af smørrebrød kan købes hos Bent ved dansetimerne el-
ler ved at overføre penge til vores bankkonto 9570-0012429681 ( husk navn 
og  hvor mange og hvilke smørrebrød du ønsker) - Billetter kan også købes 
ved døren til Medborgerhuset den 15/11-2019 – men der kan dog ikke bestil-
les smørrebrød - og dørene lukkes kl. 19. 
Billetterne koster  kr. 50,- for vore medlemmer i A.I.F. og kr. 70,00 for gæ-
ster – alle er meget velkommen.  Danselisten er vedhæfter her og er genbrug 
fra ballet den 18/10-2019, som vi desværre måtte aflyse. 
Danselisten indeholder danse på alle niveauer – fordelt med en sværere og en
lettere dans hele vejen igennem, således at alle skulle have muligheder for at 
komme ud på dansegulvet – en væg kan nok vises på de lettere danse hvis det
ønskes :-) 
Håber at se rigtig mange glade linedancers.

VENLIG HILSEN
A.I.F linedance 
Jette Christesen – mobil 5092399- mail christesen45@live.dk 

WWW.aiflinedance.dk



A.I.F. Linendance Danseliste fredag 15/10-2019 i Medborgerhuset 

1  Come Dance With me 23      No Panic
2 Thorn in my Side 24       Hey
3 Train Swing 25       Oh Me Oh My Oh    
4 Chill Factor 26 Codigo
5 The Little Farmer 27 Doing the Walk
6 Music to my Eyes 28 Sleepy Eyes
7 Ghost Train 29 Just a Phase
8  Hold a Candle 30 Avenuen
9 Irish Stew 31 Sinatra & Chardonnay
10 The King and I 32 A 1000 Years or more
11 Splish Splash 33 Cupid Shuffle

Pause

12 Waltz across Texas
13 Who did You call Darling 
14 Skiff a Billy
15 Stitch it up
16 Macca Mambo
17 Lady en Red 
18 Himmelhunden
19 Rose-a-Lee
20 Picnic Polka
21 Stroll Along
22 Jesse James 

 
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 



Store dejlige stykker smørrebrødsliste kr. 30 pr.stk

Vi kan tilbyde følgene:

Roastbeef m/ Remolade
Kamsteg m/ surt
Hakkebøf m/ spejlæg
Fiskefilet m/Remolade
æg og rejer
Æg og tomat m/løg
Æg og rejer
Dyrlægens natmad
Rullepølse
Stærk ost m/ sky og løg


