
                         Sidste Nyt 23.01.2018                  

  

Så er vi kommet godt i gang med den sidste halvdel af denne sæson.  

  

Vi nærmer os med raske skridt foråret og dermed vores Forårs Fest ☺  

  

  
Mere om denne senere MEN reservér allerede nu Lørdag den 24 Marts!  

  

DESVÆRRE BLIVER VI RAMT AF LIDT AFLYSNINGER DEN KOMMENDE TID:  

  

Der er IKKE dans fredag den 26. januar – CETS holder Nytårsfest  

Der er IKKE dans fredag den 02.februar 

Der er IKKE dans torsdag den 8 + fredag den 9 februar da skolen skal bruge lokalerne  

Der er IKKE dans torsdag den 15 + fredag den 16 februar – Vinterferie  

Der er IKKE dans torsdag den 22 februar da der er forældre tamtam i gymnastiksalene  

DER ER  DOG FREDAGSDANS FREDAG DEN 23 FEBRUAR  

  

Under fanebladet LINKS på hjemmesiden er der et link til alle nye danse der er lært ud indtil videre.  
I kan så – hvis det har interesse – gå ind at kigge på dansebeskrivelse og oftest også en video af 

dansen, samt fra den hjemmeside der er linket til udskrive stepsheet på dansen.  
  
Til sidst skal vi bare minde om vores hygge fredagsdans fra 16:30 – 18:30 hvor I alle er velkommen 

til at kigge forbi – måske bare til en kop kaffe og en dans eller 2.   
Her er ingen regler for hvornår vi danser og hvornår vi holder kaffeslabberas så det er mest hygge og 

knap så meget dans ☺ – dog skal det siges at hvis vi har lært en ny dans ud om torsdagen bliver den 

også gennemgået fredag – ellers er man velkommen til at komme med ønsker til hvad vi skal danse – 

det gælder danse til alle 3 hold!.  
Kommer der nogen af vores nye begynder dansere forbi bliver hovedvægten lagt på begynder danse 

disse fredag. Mange danse hilsner  


