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Formanden har ordet
Forår i SquareDanceDanmark …
Så er det vist tiden, hvor de fleste klubber afholder generalforsamling, og
får lavet en status over, hvordan det hele står til. Mange ildsjæle arbejder
frivilligt og hårdt på at få tingene til at fungere, og på at fremme klubben
og bibringe den rette ånd. Klubånd er meget vigtigt, så alle kan føle sig
velkomne og blive en del af squaredance familien. Det kan bestyrelserne i
klubberne ikke skabe alene. De kan skabe rammerne og så er det os andre,
der skal udfylde dem. Jeg er lige kommet hjem efter et par dage på Sjælland,
hvor jeg sammen med Ingeborg V. Nielsen besøgte 6 klubber. Tak for
modtagelserne, og tak for snakken. Hvor er det dejligt at lodde stemningen
og møde så mange glade og positive mennesker. Det er rart at vide, at vi er
sammen om aktiviteten. Tak fordi I gav jer tid til at hilse på og samtidig var
åben overfor nye ideer.
I dette nummer af HighLights vil alle kunne læse bestyrelsens beretning,
som vil kunne give et indblik i, hvad der arbejdes på og hvilke ideer vi har.
Det er et langt, sejt træk. Vi ved godt at forbundet har oparbejdet en kapital;
det er ingen hemmelighed. Vi ved også godt, at den ikke skal ødsles væk,
men bruges fornuftigt med det formål at skabe interesse om squaredance
og synliggørelse af aktiviteten. Derfor blev der på repræsentantskabsmødet
bedt om et væsentligt beløb på budgettet for det kommende år, som skal
bruges til PR.
Vi har i det seneste år, bl.a. sammen med et analysefirma fundet frem til
en række aktiviteter, som vi håber, kan føres ud i livet. Her vil vi bede alle
klubber, alle callere og alle dansere om hjælp. Vi tror på vi skal deltage
på diverse messer, dyrskuer, markeder og indkøbscentre. Ikke primært med
opvisning. Vi skal lave en stand, hvor klubber i samme område er fælles om
at være på standen, og gå rundt i centret og skabe interesse. Det er her vi skal
sælge vores aktivitet.Ud og tale med ”kunderne”. De skal jo ”købe” et godt produkt.
Et sted, hvor vi har en mulighed for at vise os, er ved Rebildfesten. Som
tidligere skrevet er det 100 års jubilæum, og i den forbindelse vil der være
meget fokus på festen. Dronningen deltager, da hun er protektor, og yderligere
vil Prinsesse Benedikte, statsministeren, USA’s ambassadør og mange andre
prominente personer være til stede. Programmet for Rebildfesten kan ses på
Rebildfest.dk. SquareDanceDanmark skal også deltage.
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DEADLINES . . .

FORBUNDSBLADET
SQUARE DANCE
HIGHLIGHTS

Highlight udkommer 3 gange
årligt.
ca. 1. januar, deadline 1. dec.
ca. 10. april, deadline 9. marts
ca. 1. oktober, deadline 3. sept.

INFO
ANSVH. REDAKTØR
LAYOUT
Michael Fagerberg
Bogfinkevej 10, 9000 Aalborg
Tlf. 21 81 07 31
Email: highlights@daasdc.dk

Redaktøren forbeholder sig
ret til at forkorte indlæg til
bladet.
Indlæg modtaget efter
deadline vil blive
bragt i det følgende nummer!

Alle meddelelser angående
klubbernes medlemstal,
adresser mm. skal gives til
kassereren på
treasurer@daasdc.dk

Meddelelse om antal blade i
hardcopy skal sendes til Tommy
P. Larsen

arrangement.oest@daasdc.dk

ANNONCEPRISER

Indhold:

For reproklart materiale.

Medlemsklubber
		

Sort/hvid

Helside
Halvside
Kvartside

600,350,200,-

pr. nr.
- - -

Ikke medlemmer
Helside
Halvside
Kvartside

pr. nr.
- - -

Rabat for 2 nr.
Rabat for 3 nr.
Side 3
		
Næstsidste side

Sort/hvid

900,500,300,-

Farver

800,475,350,Farver

1.100,625,400,-

- 10 %
- 20 %
+ 30%
+ 20 %
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fortsættes side 5.
forsat fra side 3.
Vi har fået mulighed for at danse ved indgangen til bakkerne, og jeg har
sammen med generalsekretæren kigget på, hvor det er bedst. Jeg synes, vi
skal være i fokus og i centrum, men vi må pænt holde os på sidelinien. Vi
skal danse på græs, og det er ikke plant. Naturen går op og ned. Vi skal danne
espalier, der hvor gæsterne går ned til bakkerne. Jeg håber, at vi vil være i
stand til det uden for meget besvær. Vi skulle helst blive 8 – 12 squares, og
gerne med udskiftninger, da det er et tungt underlag.
Ideen er, at man hjemme i klubberne danner rutinerede plus squares, gerne med
et par udskiftninger. Man har så muligheder for at øve sig lidt, da vi har fået vores
callere til at lave en CD med singingcalls, som vi sender ud til de squares, der
vil være med. Husk det er for ALLE, der kan danse minimum plus. Hver square
aftaler påklædning efter dresscode. Herrerne skal i sorte bukser og HVIDE skjorter.
Damerne har lidt flere valgmuligheder. Vil squaren være i lange nederdele skal
de være sorte. Er det petticoats, altså strut, skal nederdelene være i amerikanske
farver, røde, blå eller hvide. DAASDC vil indkøbe stof i farverne. Der er nemlig
mulighed for at gå sammen om at sy, eller vi kan alliere os med en syerske. En
square kan også bestå af to damer i langt og to i strut. Damer i hvide bluser. Der
kan bruges tørklæder, bolos, veste, hatte m.m. i rette farver. Desværre er 4. juli en
hverdag, så jeg er helt klar over det vil sætte en begrænsning for nogle. Det er dog
den eneste gang, at det er en 100 års fest, og jeg tror næppe vi oplever 200 års dagen
;-) Der vil være stor mediedækning, og megen omtale. Jeg håber selvfølgelig, at vi
kan snige os med på TV. Allerede nu skal vi øve os i at danse med et STORT smil
på. Programmet er: kl 12 – 14 danser vi. Kl 14 er vi med til fest i bakkerne. Ca kl
16.30 er vi klar til igen at danse. Vi kan medbringe kaffe, brød, tæpper m.m. Der
vil blive uddelt billetter til alle dansere. Callere vil være: Bjørn Andersson, LarsInge Karlsson, Carsten Nielsen, Søren Lindergaard.
Vi håber, at mange af jer har lyst til at opleve dette, og samtidig selv få en
oplevelse man ikke glemmer lige med det samme. Kære Square Dansere:
”kom og vær med; vi skal til fest med Dronningen”.
Nu kan det ikke skjules længere. Forårets blomster titter frem af jorden, og
det går mod lunere dage. Vi har heldigvis mange dansemuligheder denne
sommer. Vi ses til Convention i Kolding, til Rebildfesten og måske også i
Tjekkiet.
Godt forår og god sommer,
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Lotte Krogh Vangsgaard

Bestyrelsens årsberetning ved
Repræsentantskabsmødet d. 18. marts 2012.

Meget kort tid efter repræsentantskabsmødet i 2011 havde vi mandefald,
da vores 2. bestyrelsessuppleant ønskede at trække sig fra posten, hvilket
vi kun kan beklage. Vi kan godt sige, vi allerede fra begyndelsen blev lidt
”amputeret”. Der var og er jo virkelig opgaver nok at tage fat på.
Bestyrelsesmøder. Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder og desuden været i kontakt
med hinanden på telefon og mail, somme tider næsten dagligt, og ellers stukket
hovederne sammen, når vi har mødt hinanden til dans. Vi har koncentreret os
om, at få et overblik over, hvordan vi skulle klare de mange opgaver: ”Hvor
mange bolde kunne vi kaste i luften og samtidig være sikker på, at vi var i stand
til at gribe dem igen”?
Før Danish Convention 2011 i Kolding, besluttede vi os for at modernisere vores
udtryk bl.a. ved at indbyde danserne til at deltage i en konkurrence om et nyt logo.
Og det måtte siges at være en succes. Der deltog 204 dansere i afstemningen.
Det logo, der blev valgt, er flot og klart. Samtidig er vi med ”glidende” overgang
også begyndt at ændre vores navn til SquareDanceDanmark. Dette er mere
mundret og fortæller, hvad det hele handler om. Forbundet DAASDC er ikke
nedlagt, men navnet er trukket i baggrunden.
Danish Convention 2011. Sydjysk Square Dance, Kolding, var værter ved
en fantastisk Danish Convention 2011 med mere end 500 dansere. Der var
en virkelig god kemi og kommunikation mellem DAASDC’s bestyrelse
og klubben. DAASDC fik heldigvis tilladelse til at bruge det online
tilmeldingsprogram, som Bjørn Mattsson fra Sverige står bag, og med stor
tilretning fra Bjørn Andersson og Henning Thomsen kom det til at fungere
og kan nu bruges her i Danmark fremadrettet. En kæmpe lettelse for alle
som vil afholde Convention. Al online registrering er sat på skinner og med
kompetente personer som backup fungerer det. Convention 2011 i Kolding
gav et pænt overskud, så pænt at Sydjysk Squaredance havde besluttet at
donere halvdelen af dette til velgørende formål. En flot gestus.
forsættes side8
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Er stolte af at præsentere

5 dage A1, A2 og C1
Workshop og dans

Med de verdensberømte og udfordrende Callere fra Canada, USA og Danmark

Hunter Keller

Barry Clasper

Bjørn Andersson

14. Juli til 18. Juli 2012
Tranum Strand (Se bagsiden)
Strandvejen 83, DK9460 Brovst, Danmark
cirka

25 timer A1 og 18 timer A2
Der calles på fuldt niveau

Nyt Nyt Nyt Nyt
18 timer C1 for nye dansere

Calling er på fuldt niveau men for nyere dansere
Callerne vil cirkulere

Kun DKK: 2650 eller Euro: 355

Pris reduktion pr. camping enhed: DKK: 750 eller Euro: 100 (min 2 dansere)
Mulighed for el til campere

Tilmelding og yderligere inf.: penguins@frydenslund.dk
Flyer: www.daasdc.dk kig under danselister
Ret til ændringer forbeholdes
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fortsat fra side 6
Bannere. Vores 50 nye bannere, som vi har fået lavet, blev præsenteret
på Convention 2011, hvor alle kunne se dem hænge mange steder. Mange
klubber og callere har siden gjort brug af disse. Bannerne er egnet til at
bruge såvel inde som ude. De må meget gerne vises frem mange flere steder.
Vi har 50 stk. på lager. De skal gerne bruges. Vi har jo lavet dem, for at de
skal blive set.
PR DVD. I forbindelse med Convention havde vi lavet aftale med VideoWorks
om at optage materiale til brug for en PR DVD. Videoworks tilbragte hele
lørdagen på Convention med at optage til en DVD, som danserne kunne
bestille. Vi havde satset på at sælge 100 DVD’er. Vi solgte 93, hvilket må
siges at være fint. Videoworks har siden redigeret optagelserne endnu en gang,
og sammen med os lavet en kort version på små 6 minutter. Den kan og må
bruges til PR af klubberne. Vi er selv godt tilfredse med resultatet af begge
DVD’er, og den, som danserne kunne bestille, har da også fået god omtale.
Vi håber selvfølgelig på, at den bliver brugt til at vise hvad fritiden går med.
Fremvisning for venner og familie er da også en måde at gøre aktiviteten
synlig på. PR DVD’en ligger klar til udlevering. Her håber vi, at klubberne vil
gøre brug af den i forbindelse med introaftener, opvisninger og demos m.m.
Konkurrence. På Convention skød vi også en konkurrence i gang: ”Skaf
nye dansere”. Hvordan den ender er jo spændende, men lige omkring
årsskiftet, kunne vi konstatere at der var 13 klubber, som havde svaret
på vores henvendelse angående nye dansere, og tilsammen var der i de
klubber kommet 76 helt nye dansere til. Måske ikke mange, men trods alt
et fremskridt i den rigtige retning. Der er måske kommet flere til efter nytår.
Der er desværre klubber som ikke har svaret på henvendelsen.
EAASDC og Europæisk Convention. Ingeborg og jeg deltog i et møde på europæisk
plan i Barmstedt. Vi talte om, hvad vi gjorde i de forskellige forbund for at tiltrække
nye dansere, og aftalte at vi skulle holde hinanden informeret. Som vi kunne konstatere
var vi alle i samme båd. Samtidig bad vi tjekkerne om at komme med en afgørelse
angående Europæisk Convention 2012, som de gerne ville afholde, men på daværende
tidspunkt ikke havde noget konkret om. Vi fik sat en deadline og i midten af august fik
vi en mail med tid og sted m.m. Det var så en realitet at det blev til noget. Bestyrelsen
indstillede Bjørn Andersson og Søren Lindergaard som callere fra Danmark.
Vi har kontaktet busrejseselskaber med henblik på at få arrangeret bustur til Convention
i Tjekkiet.
forsættes side 10
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Europæisk Convention i Tjekkiet
Vi har entreret med to arrangører af bustur til Europæisk Convention, og lige netop fået svar.
Afgang tirsdag den 24. juli fra Aalborg, der vil blive arrangeret opsamling 2 – 3 steder i Jylland
Ankomst tirsdag aften til hotel i Prag, nær centrum
Der vil blive en guidet rundtur i Prag onsdag eller torsdag
Fredag 27. juli : med bus til Kladno til dans, ca ½ times kørsel, efter dans tilbage til hotel i Prag
Lørdag 28. juli : med bus til Kladno til dans, ca ½ times kørsel, efter dans tilbage til hotel i Prag
Søndag 29. juli : med pakket bus til Kladno til dans, og direkte afgang hjem. Vi er desværre
nødt til at køre, før end dansen slutter.
Hjemkomst ca. kl 01.00
Bustransport, 5 overnatninger m/morgenmad i Prag, byrundtur i Prag, transport til og fra dans i Kladno.
Pris: 2400kr – 2000kr, afhængig af antal tilmeldte. Min 30 deltagere.
Om vores busser; Nye 4 stjernede busser med ekstra benplads, dvd afspiller, ikke
ryger, med mulighed for køb af drikkevarer. Der skal ikke skiftes bus undervejs.
Dansk chauffør hele vejen.
Overnatning: Hotel City Centre*** med 5 overnatninger i dobbeltværelser med
eget bad og toilet. Inkl.morgenmad. Det er et dejligt hotel i absolut centrum af Prag.
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Facebook. Det er her meningen, at vi alle, klubber såvel som enkeltpersoner,
kan bruge siden til at gøre opmærksom på aktiviteter i klubberne og
andet der rører sig. Det er her også et sted, hvor vi kan promovere os og
squaredansen. Der kan også linkes til flyers m.m. Uanset om vi vil eller ej,
er det et af de sociale medier, vi er nødt til at bruge for at gøre os synlige.
Der er desværre for få klubber som bruger siden, men heldigvis kommer
der indlæg fra en del. Både dansere og callere deltager og ind i mellem
med en meget livlig debat til følge.
Hjemmesiden. SquareDanceDanmark.dk har lidt under sygdom og stort
arbejdspres m.m. og har været på standby i efteråret. Nu er den næsten oppe
at køre og vi kan alle her kigge med og kigge fremad. Det har været, og er
stadig, en ordentlig omgang da alt, som tidligere skrevet og fortalt, skulle
startes op fra bunden. Når der bliver lavet noget nyt, eller ændret noget,
falder det meget forskelligt ud i de forskellige browsere. Hvordan man får
det hele til at spille sammen, fatter jeg ikke.
Men jeg er blevet klogere. Den gamle hjemmeside bliver ”lukket” således,
at DAASDC.dk automatisk vil blive ledt over på SquareDanceDanmark.dk.
Vores nye hjemmeside er meget let for dansere og klubber at navigere i, og
det er et håb, at vi i fremtiden kan få lavet et arkiv på siden, så vi kan sige
farvel til de mange mapper og papirer, der ligger og fylder. Vi er i gang med
et kæmpestort sorteringsarbejde; hvad skal gemmes, og hvad skal skrottes?
Hvordan skal det sorteres? Samtidig er diverse manualer m.m. ved at blive
gennemgået og opdateret.
HighLights. Ruth Nielsen valgte at stoppe som redaktør, men hurtigt
fandt vi en ny inden for kredsen, og det har spillet fra starten. Vi har en
del annoncører, som giver en indtægt vi ikke er helt utilfreds med. Det
er også lykkedes at få nogle indlæg ud over bestyrelsens og det er rart. I
fremtiden håber vi stadig, at Highlights vil være til glæde for de mange
dansere, vi trods alt har.
Det ville da være ønskeligt, om klubberne ville komme med indlæg til bladet.
Det er lidt frustrerende for os og redaktøren, at der er så få der har lyst til at
skrive. Highlights bliver jo ikke bedre end det vi selv gør det til. Highlights
vil også få en ”makeover” bl.a. med ny ”up to date” forside. Da Highlights
er et offentligt tidsskrift, har vi pligtaflevering til Det kongelige Bibliotek.
fortsættes side 12
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VI HAR DANMARKS STØRSTE UDVALG I
COUNTRY OG WESTERN
ALT TIL SQUARE DANCE
ALT TIL LINE DANCE OG COUNTRY OG WESTERN UDSTYR
VI HAR ALT I SKØRTER, BLUSER, NEDERDELE, TRUSSER,
STRØMPEBÅND, SMYKKER, DANSESKO, STØVLER MED ELLER
UDEN FRYNSER

BUTIKKEN DER ER ET BESØG VÆRD.

ÅBEN TIRSDAG, ONSDAG,TORSDAG, FREDAG KL. 12.30 - 17.30
LØRDAG KL. 9.00 - 12.00

•
•

Caller School
NewsLetter

•
•

Callerparade
Callertræf

Kontakt
Nielsen
973640371437,
2808, EinarBent
Sølvsten
8610
2127
Kontaktbestyrelsen:
bestyrelsen:Mads
Carsten
Toldbod
Husted
28727595,
Mathilde
Vinter 5135 6086638,
3151, PoulNinna
E. Sørensen
5419, Niels Hviid 6221 8911
Tommie Jørgensen
Jessen4879
50916167
Indmeldelse: Kasserer Mathilde Vinter, 5135 3151

CSD er medlem af: CALLERLAB & DAASDC
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e-mail: mathildevinter@hotmail.com

www.csd-denmark.dk

fortsat fra side 10
Reklamefotos. Vi har lavet aftale med Miranda Foto, Århus, om at få lavet
en fotosession. Vi har aftalt 4 timers optagelse, som gerne skulle udmønte
sig i ca. 10 professionelle fotos, som kan bruges i reklameøjemed. Det dur
ikke med amatørfotos, hvis vi mener noget med det her. Billederne vil blive
i en sådan opløsning, at de kan bruges på alt lige fra flyers, foldere, plakater,
busbannere og biografreklamer. Vi har lokket 8 yngre squaredancere til
at lade sig forevige og opstille som modeller. Det hele skal koordineres.
Fotosessionen vil finde sted på spillestedet V58 i Århus, i lidt rå omgivelser.
Det er tanken, at vi skal bruge samme sæt billeder på nye foldere, ny forside
på Highlights, plakater og busreklamer. Vi skal skabe genkendelighed.
Rebildfest 100 år. Et sted hvor vi greb chance for at blive synlig var til
den kommende Rebildfest den 4. juli. Da vi så det var 100 års jubilæum,
kunne vi måske være så heldige, at vores Dronning skulle deltage, da hun
er protektor. Vi har været med fremme lige fra start og ihærdigt forsøgt at
trænge os på. Det lykkedes os at måtte deltage. Vi skal stille med 12 squares
og der skal være levende callere. Vi skal underholde. Vi skal skabe en fest.

Nu er det op til os selv, at gøre en god figur. Vi har udarbejdet guidelines
og der vil blive udarbejdet en dresscode. Vi har fået callere med på ideen.
Jeg er sikker på, der vil blive TV derfra. Om vi kan snige os ind her, er at
håbe, men vi vil under alle omstændigheder gøre alt for at få lov til at være
i front i Rebild. Er vi heldige, bliver vi synlige.
Messestande. Vi har prøvet at få en aftale i stand med 8 storcentrer i
Jylland og på Fyn. Vi ville gerne kunne lave en event 1. lørdag i september
2012 på landsplan i de områder hvor vi har klubber, som vil tage imod
begyndere og som er interesserede i at deltage i eventen. Desværre har 6
storcentrer takket nej. Så måtte vi jo finde på noget andet. Vi vil tilbyde
at komme ud mindre steder og være der hele dagen. En mulighed vi
er ved at undersøge er, at DAASDC ”køber” stande på markeder, på
messer og flere andre steder, som kunne være aktuelle. Her skal de lokale
klubber samarbejde om at være på standen, deltage med opvisning og
ikke mindst at fange ”kundernes” interesse. Her er ideen, at vi igen skal
gøre os synlige, vise os frem, benytte bannere, bruge PR DVD, komme i
snak med folk, uddele foldere, m.m. kort sagt: Vi skal sælge vores gode
produkt med ”mund til øre”-metoden.
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Konkurrencen fortsætter!
DAASDC har sat en konkurrence i gang for at få flere til at prøve squaredance.
Alle, der skaffer nye dansere, som melder sig ind i en klub og deltager i undervisning i en hel sæson, kan vinde flotte præmier.
Jeg er spændt på at høre fra jer, hvordan det går. Hvor mange får I tegnet
rundt om i klubberne?
Jeg har spurgt, forskellige dansere jeg har mødt rundt om i landet om,
hvordan det går i deres klub. Det er meget forskelligt, hvor meget der er sat
ind på at skaffe nye dansere, eller måske mere hvor heldige klubberne har
været med deres tiltag.
I min egen klub, Hedens Squaredancere fra Ikast, er der kommet 15 nye
dansere på begynderholdet, og det er vi rigtig glade for. Jeg håber, de blive
ved hele sæsonen og helst mange år ud i fremtiden, så de kan få nogle gode
oplevelser, og opleve glæden ved at danse squaredance.
Ved sæsonens afslutning skal alle, der har tegnet nye medlemmer, udfylde
en tilmelding for at deltage i konkurrencen. Tilmeldingen sendes til mig
inden 1. maj 2012, og så deltager man i lodtrækningen, med et lod for hver
ny danser man har skaffet. Lodtrækningen bliver foretaget ved convention
2012 i Vamdrup. Der kan vindes følgende præmier.
1.

En tur til convention i USA, med fly, hotelophold, samt deltagelse
for 2 personer, værdi ca. 30.000 kr.

2.

En tur til iPAC med transport, hotelophold, samt deltagelse for
2 personer. Værdi ca. 5.000 kr.

3.

Køkkenudstyr fra Scanpan. Værdi 1000 kr.
Se mere på DAASDC´s hjemmeside: www.daasdc.dk
Venlig hilsen
Svend-Erik Hansen
DAASDC´s bestyrelse
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Arrangementsliste April 2012 - Oktober2012
April
09		 13-17
				
				
				

Funny Squares
M - P - A1
Påskedans
Marine Ramsby (S)
Endelev Forsamlingshus, Lerskovvej 23,
Hestehave Huse, 4652 Hårlev

21		 11-18
				
				
				

Silkeborg Modern Square Dance
Hjejledans i Silkeborg
Sølystskolen, hallen,
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg

P -A1 -A2
Tomas Hedberg (S)
Leif Broch

21		 14-20
				
				
				

Sydkystens Square Dancers
Fødselsdagsdans
Strandgårdsskolen, festsalen
Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj

M - P - A1
Viggo 28 86 06 03
Stefan Carlsson (S)		
Lars-Inge Karlsson

26		 18.30-22
				
				
Maj
05		 12.30-18.30
				
				
				

Fyn Square Dance Club
M - P - A1
Forårsdans 2012
Jerry Jestin (USA)
Senior Huset Odense, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C

05		 13-21
				
				
				

Djurs Square Dance Club
Forårsdans
Rosmus Skole
Bispemosevej 5, 8444 Balle

12		 10-18
				
				
				

Østjysk Square Dance Club
P . A1 - A2
Troldhøjdans-Goblin Hill Dance Jet Roberts (USA)
Voel Hallen
Bent Husted
Sorringvej 28, Voel, 8600 Silkeborg

15		 18.30-22
				
				
				

Vordingborg Square Dance Club P - A2
tommy 26 11 04 55
Sommerdans
Reine Hjärtström (S)
Svend Heinild Centret
Præstegårdsvej 14B, 4760 Vordingborg

24		 19-22
				
				
				

Hedens Squaredansere
Sommerdans På Heden
Nordre Skole, festsalen
Hagelskærvej 8, 7430 Ikast

North West Square & Linedancers M - P - A1 - A2
Søndersødans 2012
Jerry Jestin (USA)
Ellegården,
Tommy P. Larsen
Stavnsholtvej 168, 3520 Farum
M - P - A1
Leif Broch
Einer Sølvsten

B - M - P . A1 - A2
Carsten Toldbod
Brian B, Jensen

14

Tommy 26 11 04 55

Kirsten 61 79 15 75
Leif 40 90 24 13

Torben
fyn@daasdc.dk
Marianne
48 18 46 39

Mogens 61 74 17 06
Kaj 86 33 47 52

Jørgen 21 27 58 21
Bent 28 72 75 95

Annie 29 26 97 04

Arrangementsliste april 2012 - Oktober 2012
Juni
08		 17-22
Sydjysk Square Dance Kolding
09		 13-21.15 21th Danish Convention 2012
10		 10-14
Arena Syd,
				
Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup
				
ONLINE TILMELDING
					
					

B- M - P - A1 - A2 - Kirsten 50 74 03 07
C1 - C2
Lillian 75 54 14 07
Barry Sjölin (CAN)
Tim Marriner (USA)
Ian McConnell (GB)
Carsten Nielsen
Lars-Inge Karlsson

19		 18.30-22
				
				
				

Vordingborg square Dance Club
P - A1
Sommerdans
Tommy P. Larsen
Sven Heinild Centret
Præstegårdsvej 14B, 4760 Vordingborg

21		 19-22
				
				
				
Juli

Hedens Squaredansere
Sommerdans På Heden
Nordre Skole, festsalen
Hagelskærvej 8, 7430 Ikast

B - M - P . A1 - A2
Tommie Jørgensen
Brian B, Jensen

14			
15			
16			
17			
18			

Penquins
Sommerdance 2012
Tranum Strand Kursuscenter
Strandvejen 83, Tranum Strand,
9460 brovst

A1 - A2 - C1
Arne 40 61 09 90
Hunter Keller (USA)
Barry Clasper (CAN)
Bjørn Andersson
Nyhed; C1 for nye dansere.

18			
19			
20			
21			
22			
August

Penquins
Sommerdance 2012
Tranum Strand Kursuscenter
Strandvejen 83, Tranum Strand,
9460 brovst

C1 - C2 - C3A - C3B
Ian McConnell (GB)
Ross Howell (USA)
Barry Clasper (CAN)

15		 19-22
				
				
				

Hedens Squaredansere
Sommerdans På Heden
Nordre Skole, festsalen
Hagelskærvej 8, 7430 Ikast

B - M - P . A1 - A2
Carsten Toldbod
Leif Broch

18			
				

Funny Squares		
Funny Festival

26		 13-18
Granny’s Square Dancers, Sorø
				
Granny’s 25 års Fødselsdag
				
Sorø Hallerne
				
Ringstedvej 20, 4180 Sorø
					

15

Tommy 26 11 04 55

Annie 29 26 97 04

Arne 40 61 09 90

Annie 29 26 97 04

Tommy 26 11 04 55

B - A2
Lone 51 82 40 00
Thomas Samuelsson 			
Tommy P. Larsen
Bjørn Andersson
Lone Blume

Arrangementsliste April 2012 - Oktober 2012
September
07		 19-21.45
				
				
				

Sydkystens Square Dancers
B-M-P
Viggo 28 86 06 03
Fredagsdans				
Strandgårdsskolen, Samlingssalen
Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj

09		 13-17
				
				
				

Østjysk square Dance Club
Sensommerdans
Hadsten Skole, festsalen
Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten

15			
				

Holbæk Square Dance Club		
Rainbow Festival

Karina 20 78 67 28

23		 13-16.30
				

Fyn Square Dance Club		
Efterårsdans

Torben fyn@daasdc.dk

28		 18-22
29		 13-21
30		 10-15
				

The Diamond
Challenge Dance
Byplanvejen Skole
Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ

30			
				

DAASDC Region Øst
Koordineringsmøde

P - A1
Carsten Nielsen

Janni 86 24 78 81

C1 - C2 - C3A - C3b
Ben Rubright (USA)
Dave Wilson (USA)
Bjørn Andersson

Mona 25 60 16 58

Oktober
05			
Hedens Squaredansere
06			
Dans på Heden
				
Hyldgaardskolen
				
7430 Ikast
					

Fredag: B - M - P
Annie 29 26 97 04
Lørdag: M - P - A1 - A2
Stefan Förster (D)
James Wyatt (GB)
Tommie Jørgensen - Carsten Toldbod

06		 13-19
				
				
				

Granny’s square Dancers, Sorø
Autum Dance
Sorø Hallerne, hal 3B
Ringstedvej 20, 4180 Sorø

M - P - A1
Bjørn Andersson

12		 19-21.45
				
				
				

Sydkystens Square Dancers
B-M-P
Viggo 28 86 06 03
Fredagsdans				
Strandgårdsskolen, Samlingssalen
Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj

20			
				

Ocean City Square Dancers		
Fødselsdagsdans

16

Lone 51 82 40 00

Birger 21 20 66 40

fortsat fra side 12
Reklamer. Vi har undersøgt muligheden for at lave TV reklame, men det
ligger udenfor vores økonomiske formåen. Analysefirmaet fortalte også,
at vi ikke kunne være sikker på at ramme den ”rigtige” målgruppe. Man
mente her, det ville være spild af penge. Derimod har vi forhandlet priser på
reklamer på bagsiden af busser og på bussernes infoskærme. Det ser ud til
at være inden for vore økonomiske formåen også at kunne lave aktiviteter
på den måde. Der kunne være andre steder, hvor det ville fungere bedst med
biografreklamer. Det er noget vi sammen med klubberne vil undersøge. Vi
har snart materialet klart til at vise os frem.
Foldere. Når vores reklamefotos er færdige, vil vi få lavet nye foldere. Det
er hensigten, at de skal være lidt pågående og med klart budskab. Vi vil
opfordre til, at klubberne inden for samme geografiske område, går sammen
om at promovere aktiviteten og gerne laver fælles indstik til folderne. Igen
gælder det om at skabe genkendelighed.
Status. Bestyrelsen har foreslået at lægge koordineringsregionerne nord og
syd sammen, da der i nord ikke er meget aktivitet. Det blev besluttet på
sidste koordineringsmøde i nord at det fint kunne fungere. Der er kun to
mindre danse at koordinere og en challenge dans, som ligger fast hvert år.
Klubberne i nord er dog enige om, at bevare en form for samarbejde.
I skrivende stund har vi desværre sagt farvel til Kalundborg Square Dancers,
Væggerløse Line - og Squaredance, Wild West, Esbjerg, New Friends i
Frederikshavn. Men samtidig har vi sagt goddag til 2 nye klubber: Fynske
Square og Round Dance Club i Odense, og Funny Squares på Stevns. Vi er
pt. 46 klubber og 2164 dansere hvoraf 1892 er squaredansere. De dansere vi
har mistet, er hovedsageligt linedansere som har været under ”vore vinger”.
Rundt om bestyrelsen. Heldige er vi i DAASDC, at der findes mange, der
trods alt tror på vores aktivitet. Nogle deltager aktivt i det ene eller andet. Har
vi brug for hjælp skal der som regel kun en mail eller en telefonopringning
til. Tak til Poul Erik Sørensen, Mads Nielsen, Bent Husted, webmaster Jan
Hansen, de 3 koordinatorer Tommy P. Larsen, John Nygaard, Leif Pedersen,
redaktørerne Ruth Nielsen, Michael Fagerberg og alle andre der har bidraget
aktivt.Vi har fra flere dansere fået input og gode ideer, som vi hen ad vejen
vil kigge på, efterhånden som vi kommer igennem de igangværende opgaver.
Det har været en fornøjelse at besøge flere klubber, været til danse, tale med
mange dansere, og det er stadig mit mål at komme rundt til de fleste klubber.
fortsættes side 18
17

fortsat fra side 17
Vi kan mærke, at der findes mange ildsjæle rundt i klubberne, som vil det her,
og som er villige til at lave store tiltag. Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne
sige tak for den store tillid og positive respons, vi har modtaget gennem året.
På bestyrelsens vegne,
Lotte Krogh Vangsgaard.

Husk at benytte vores nye Bannere. De kan frit lånes.
Send bare en mail til bestyrelsen så vi kan aftale nærmere.
Bannerne er 70 x 300 cm
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En henvendelse specielt til klubbernes
bestyrelse.

Jeg har desværre konstateret, at der er klubber, der ikke modtager mails, der
sendes til klubbens DAASDC mail adresse. Jeg vil derfor gerne opfordre jer
til at I tjekker om jeres DAASDC mail adresse er stilet til de rigtige personer.
Dette kan gøres nemt – send en mail til jeres egen klubs mail adresse –
og hvis ikke I modtager mailen – tag kontakt til webmaster (webmaster@
daasdc.dk). Ligeledes kan det måske også være en god ide at få DAASDC
mailen stilet til flere end 1 person – eksempelvis både til formand og kasserer.
Ingeborg Vind Nielsen
Kasserer i DAASDC
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Hvorfor squaredans?
Vi er et modent "ungt par" på 55 og 56 år, som altid har været aktive indenfor vore fagområder og i fritiden. Vi har gået til almindelig standard dans
gennem en årrække og har været og er aktive i det frivillige arbejde i over
30 år. Vi går til squaredans dels for motionens skyld, men også fordi vi kan
lide at lære nye mennesker at kende. Det sociale engagement betyder vældig
meget for os og vi nyder at tage nye udfordringer op!
Vi er indenfor de seneste par år blevet opfordret til at gå til squaredans ved
flere lejligheder, men det var først i indeværende sæson, at vi fik taget os
sammen til at møde op til en såkaldt prøveaften. Denne og de efterfølgende
aftner mødte vi en broget skare af glade og imødekommende mennesker
med højt humør - lige noget - som faldt i vores smag. På en almindelig
øveaften kan vi samle folk til 3-4 squares. Vi skiftes til at tage kaffe og forskelligt hjemmebag med og snakken går særdeles lystigt. I klubben - Hedens
Squaredansere - arrangeres også forskellige større stævner og for ganske
nylig havde vi mulighed for at deltage i et sådant. Det var første gang, at
vi deltog ud over de almindelige øveaftner. Det var en fantastisk aften med
godt 100 deltagere i alle aldre. Vi startede med fællesspisning og efter en
god og sund kulinarisk oplevelse til billige penge blev der "spillet op" til
dans. Aftenen blev musikalsk ledet af 2 caller'e. De første par danse var
fælles for hele forsamlingen og derefter blev vi delt op i 2 hold efter niveau.
Det virkede godt og efter en velfortjent kaffepause gik vi til den igen. Der
blev sluttet af med fælles dans i lighed med først på aftenen.
Hvorfor lige squaredans? Sikkert et tilfælde, men når vi nu engang er troppet op og har oplevet det sociale fællesskab som er i klubben på almindelige
øveaftner og ligeledes har oplevet dans og samvær i en større sammenhæng
til stævne har vi på intet tidspunkt fortrudt, at vi vovede os til en øveaften,
men vi vil derimod give opfordringen videre til andre. Hvis I er par kan I
deltage ligeledes enlige såvel mænd som kvinder. Og så spørger du sikkert:
om det er svært? Ja, vel er det det, men de som kan høre hvad calleren siger/
synger/caller kan lære det - med lidt øvelse!

Ruth & Joen Pauli Johannesen,
Hedens Squaredansere, begynderhold onsdag.
20
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Stor succes.
96 dansere til hyggedans med spisning.

Fredag den 9. marts holdt Hedens Squaredansere for første
gang Hyggedans med spisning.
Der var inviteret til varm mad kl. 18, og efter spisningen
blev der danset squaredans i 2 sale på B – M – P – A1 og A2
til vores klub callere Carsten Toldbod og Tommie Jørgensen.
Der mødte 96 glade dansere op og callerene var i hopla. Det
blev en fantastisk aften, hvor alle hyggede sig sammen.
Vores erfaring er, at jo flere arrangementer klubben holder,
jo større sammenhold bliver der blandt danserne. Og antallet
af deltagere til arrangementerne stiger stille og roligt.
Vi har også oplevet, at klubbens dansere er meget villige til,
at gøre en indsats for at skaffe nye dansere – vi har det jo
sjovt sammen, og vi kan se det hjælper – der kommer nye
dansere til. I denne sæson har vi fået 15 nye dansere, og vi
regner med flere næste sæson.
Annie Lindergaard Toldbod & Linna Mosegaard Hansen
Hedens Squaredansere
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Gr. Canaria 2012
Mulighed
For
2 uger med
Bronc og Paul
På
Gr. Canaria

Paul Bristow

Bronc Wise

Vi har nu 2 uger med Bronc Wise og Paul Bristow
1uge med Mainstream – Plus – A1, og 1 uge med A1 – A2 – og C1


Afrejse dato 1. uge.

M - Plus - A1.

24.-11. - 2012

Afrejse dato 2. uge.

A1 - A2 - C1.

01. -12. - 2012

Pris 1 uge 5.300 dkr. – Pris 2 uger 7.550 dkr.
Inkl. Deltagerafgift, flyrejse og ophold i 2 vær. Lejlighed, morgenmad på
hotel, inklusive mad i fly og transfer til hotel

Vi flyver både fra Billund og Kastrup,
Deltagere fra udlandet; kontakt Elin og Bent
Har du lyst til at danse i sommer temperaturer tæt ved poolen i december, tage
på udflugt i Bjergene, eller købe julegaver i de lækre butikker?

Tilmelding til Club EB Dancing Events:
Elin og Bent Petersen på 43 54 37 60 
mobil: - 51903897 – mail – bentelin@yahoo.dk 
www.123hjemmeside.dk/ebsquaredance 
Hotellets side: www.colinamar.com 
Ændringer kan forekomme
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Danish Square Dance Convention 2012
’Dans uden grænser’ !

Foråret er godt i gang og årets square dance højdepunkt, Convention, nærmer
sig hastigt! :-)
Sydjysk planlægger at gentage succes’en fra 2011 - det bliver i de samme
gode faciliteter i Arena Syd, Vamdrup (tæt ved Kolding), hvor vi har alle
4 haller under samme tag, og vi har igen 5 fantastiske callere at byde på i
weekenden 8.-9.-10. juni!
De fleste priser er uændret, og enkelte er oven i købet reduceret.
Foruden 4 nye callere og et nyt afterparty-orkester, så er der en væsentlig
ændring: vi forventer nemlig mange flere dansere - fra både ind- og udland!
Convention foregår i år i en helt alm. weekend, og ikke som i 2011 i Pinsen,
hvor der både er stor dans i Hamburg og mange familietraditioner - men vi har
også kigget på de foreløbige online-registrerede, og allerede nu (medio marts)
er der næsten 50 flere tilmeldte end på samme tid sidste år! :-)
Brug convention-hjemmesiden www.dc2012.dk - og meget gerne online
registrering.
Det kan stadig nås at få rabat ved tilmelding/betaling inden 1. maj. Med netbank
kan betaling evt. udsættes til 30. april.
Fra Barry, Carsten, Ian, Lars-Inge, Tim samt hele Sydjysk:
Vi glæder os til at se jer alle sammen til nogle festlige dage!
Squarlige hilsner
Henning Thomsen
pva. Convention-gruppen 2012
Sydjysk Square Dance Kolding
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2013
Vi drar igång med nya nivåveckor på hotell Colina Mar i Puerto Rico på Grand Canaria.
Denna gång provar vi med P/A1 vecka 4, med avresa den 19 januari 2013.
samt A1/A2 vecka 5, med avresa den 26 januari 2013.
Vi bor och dansar på underbara Colina Mar i Puerto Rico som har allt man kan tänka sig.
Utsikten uppe från Colina Mar är strålande vacker ut över hela Puerto Rico och hotellet har
allt man kan önska sig med restauranger, barer och flera pool områden.
Du bor i egen lägenhet och priset är baserat på 2 personer i varje lägenhet.
Priset inkluderar flyg från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn eller Billund på Jylland.
Flyg med mat och transfer till hotellet kostar 6000 SEK
All Inclusive kostar 1500 SEK och Dansavgiften är 1500 SEK
Gott humör får du dock ta med dig själv.
Extra vecka före eller efter dansen kostar 2000 SEK

Freddie och Leif Ekblad
callar runt i squarerna och vi erbjuder 3 dans pass och 5½ timmars
dans varje dag söndag till fredag med tisdagen fri till annat.
Vill du med skickar du ett mail med intresseanmälan till leif@lemamusik.se
eller ringer 0708-510355 senast den 1 september 2012. Därefter måste du bestämma dig.
Så tveka inte, gör en intresseanmälan utan förpliktelser så har du möjlighet att ändra dig.
Väl mött i en square önskar Freddie o Leif Ekblad

25

Medlemsklubber i DAASDC
Big River Square Dance Club

Hadsten Square Dance Club

Carsten Østergaard, Bjarkesvej 23

Poul Bojesen, Tåstrupvej 10, Selling

7500 Holstebro

97 41 35 12

S.

32 Ø.

8370 Hadsten

86 91 40 20

S.

Bornholm Square Dance Klub

Hedens Squaredansere

Niels Dahl, Hammershusvej 53

Annie L. Toldbod, Sct. Annagade 2, Gyllinge

3770 Allinge

56 99 92 36

S.

51 Ø.

8300 Odder

29 26 97 04

Bredballe Square Dancers

Hillerød Square Dancers

Hans Pitters, Bryggervangen 13

Steffen Knak-Nielsen, Damgårdsvej 6

7120 Bredballe, Vejle

75 81 45 56

S.

60 Ø. 140

3660 Stenløse

Brønderslev Square Dance Forening

47 17 26 18

33 Ø.

S.

68 Ø.

S.

60 Ø.

S.

12 Ø.

Hjørring Square-Dance

Jørn Christensen, Horsermosevej 81

Leif Christensen, Brombærvej 2
18 Ø.

9800 Hjørring

Callers' Society Denmark

Holbæk Square Dance Club

Carsten Toldbod, Sct. Annagade 2, Gylling
56 Ø.

Karina Dalsgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A
4300 Holbæk
20 78 67 28 S. 38 Ø.

9740 Jerslev

8300 Odder

98 83 41 94

40 37 14 37

S.

S.

21 65 66 40

Djurs Square Dance Club

Join Hands

Mogens Andersen, Bønnerupvej 13

Freddy Juhl Nielsen, Bollervej 81

8585 Glesborg

86 38 64 74

S.

22 Ø.

8700 Horsens

Fredensborg Square Dance Club
23 80 13 84

S.

Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6
S. 120 Ø.

9320 Hjallerup

60 85 34 24

S.

Frederikshavn Square Dance Club

Main City Square Dancers

Caja Svendsen, Hedelundsvej 3

Margrethe Jensen, Kongelysvej 5B, st. tv.

9970 Strandby

21 43 68 93

16 Ø.

Løvvangens Square Dancers

Lisbeth Birk, Skovbakkevej 18
3200 Helsinge

27 64 33 12

S.

20 Ø.

2820 Gentofte

Funny Squares, Stevns

39 68 07 15

13 Ø.

S.

35 Ø.

S.

36 Ø.

Midtjysk Square Dance

Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

Ulla Holtegård, Nørrevangen 66
26 Ø.

8382 Hinnerup

Fyn Square Dance Club

North West Square- & Linedancers

Torben B. Poulsen, Longvej 16
96 Ø.

Marianne Ziegler Christiansen, Ellekær Vænge 5
3660 Stenløse
48 18 43 39 S. 46 Ø.

4791 Borre

26 11 04 55

5762 Vester Skerninge 25 54 13 86

S.

S.

86 98 79 32

Fynske Round & Square Dancers

Næstved Square Dancers

Bente Knudsen, Birkevej 2

Hanne Nordstrøm Mack, Birkehegnet 161

5800 Nyborg

20 23 28 56

S.

16 Ø.

4700 Næstved

21 66 98 26

S.

17 Ø.

Granny's Square Dancers

Nørresundby Square Dance Club

Lone Blume, Sunesvej 30

Susanne Moimas, Esbjergparken 55

4180 Sorø

51 82 40 00

S.

38 Ø.

9220 Aalborg Ø

61 26 19 64

S.

Greve Square Dance Club

Ocean City Square Dancers

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 70

Birger Christensen, Søhøj 326

2670 Greve

43 90 07 09

S.

35 Ø.

2690 Karlslunde

26

46 15 33 70

S.

31 Ø.

92 Ø.

Medlemsklubber i DAASDC
Old Town Dancers

Sydsjællands Square Dance Club

Henrik L. Svendsen, Orøvænget 38

John Nyberg Nielsen, Platanvej 47, Fensmark
4684 Holmegaard
55 54 71 38 S. 25 Ø.

8381 Tilst

82 24 48 57

S.

22 Ø. 18

Penguins

The Diamond

Arne Pedersen, Frydenslund 1
8751 Gedved

86 91 11 83

Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10
S.

21 Ø.

9000 Aalborg

21 81 07 31

S.

Piraterne

Trade By Square Dancers

Finn Glargård, Tangetvej 300

Finn Egholm Sørensen, Bjørnebakken 20

9830 Tårs

98 93 31 00

S.

10 Ø.

3400 Hillerød

25 32 33 40

S.

24 Ø.

34 Ø.

Rold Skov Square Dancers

Vordingborg Square Dance Club

Hugo Høyer, Anlægsvej 17

Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

9541 Suldrup

98 37 80 09

S.

10 Ø.

4791 Borre

Roskilde Square & Linedance Club
46 37 15 74

S.

Emmy Østergaard, Lindevej 5
S. 122 Ø. 129

6950 Ringkøbing

97 32 08 20

S.

Salten Square Dancers

Østjysk Square Dance Club

Eva Stenholt, Skærskovvej 77

Janni Thye, Fejøvænget 18

8600 Silkeborg

86 85 14 05

S.

30 Ø.

8381 Tilst

Silkeborg Modern Square Dance
Hanne Storgård, Skovsrodvej 24
8680 Ry

86 89 24 18

S.

33 Ø.

Slagelse-Zealand Square Dancers
Ruth Nielsen, Kulbyvej 20
4270 Høng

58 85 22 87

S.

61 Ø.

Stoholm Square Dance Club
Egon Jensen, Kjeldbjerg Toft 1
7800 Skive

97 54 22 98

S.

42 Ø.

Svendborg Square Dance Club
Kristen Foged, Bjerrebyvej 115. Tåsinge
5700 Svendborg

40 18 18 51

S.

50 Ø.

Syddjurs Square Dance Club
Inge Marie Rasmussen, Kolindvej 3
8410 Rønde

86 36 73 18

S.

17 Ø.

Sydjysk Square Dance Kolding
Bent Bisgaard, Pjedsted Kirkevej 8
7000 Fredericia

75 95 44 58

S.

84 Ø.

Sydkystens Square Dancers
Viggo Orle, Bakkevej 7, Fløng
2640 Hedehusene

46 56 31 34

37 Ø.

West Coast Square Dance Club

Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.
4000 Roskilde

26 11 04 55

S.

43 Ø.

27

86 24 78 81

S.

15 Ø.

53 Ø.

st

21 Danish Convention

8. - 9. - 10.
Juni 2012

Dans uden grænser !
Tanz ohne Grenzen !
Dance without Borders !

Arena Syd

Vamdrup
28

