Twostep Linedancers indbyder til NYTÅRSKUR
Lørdag den 14. januar 2023, kl. 14.00 - 21.00.
Det foregår i: Sæby-Gershøj hallens multisal,
Hornsherredvej 446,(Sofiehøj Friskole),4070 Kirke Hyllinge.
Kl. 13.30 Åbnes dørene
Kl. 14.00 Byder vi velkommen og ønsker hinanden ”godt nytår”,
med kransekage og et glas boblevand
Kl. 14.05 Danser vi efter danseliste
Kl. 15.00 Drikker du din medbragte kaffe/te, og vi har bagt
kage, som er med i prisen
Kl. 15.30 Danser vi igen efter danselisten
Kl. 18.00 Skal vi have en lækker buffet
Kl. ??.??

Når vi er færdige med at spise, danser vi igen til
danselisten, til kl. 21.00

På begynder dansene, vil der blive vist en væg eller to før hver dans.
På de øvrige danse, vil der være en foran, der hjælper dansen i gang.
(På ønskedanse, hjælper vi, hvis vi kan dansen).

Der vil ikke være workshop, men du er velkommen til at indsende danseønsker,
(gerne country) til: Leilacj@hotmail.dk, senest d. 15. december 2022, så ser vi,
hvor mange vi får plads til på danselisten, som lægges på vores hjemmeside:
Twostep-linedancers.dk, inden d.31. december 2022.

Øl, sodavand, kildevand og vin,
købes hos os, til rimelig pris.
Hvis I ønsker frugt eller slik, er I velkommen til selv at have det med.
Da arrangementet foregår i en hal, er der ikke noget service så:
HUSK SELV AT MEDBRINGE: KAFFE/THE, BESTIK, TALLERKENER, KOP OG GLAS.

Tilmelding til: John på: jory.1953@hotmail.com
HUSK navn, antal og klubnavn.
Betaling til Spar Nord: Reg. nr. 9011 konto nr. 4584 462 480, eller Mobile Pay 428051
(HUSK at skrive navn, antal og klubnavn).
Tilmelding senest den 15. december 2022. Tilmelding gælder, når der er betalt.
Vi kan være max 100 personer, så det er først til mølle princippet.

Hilsen festudvalget.

Evt. spørgsmål stilles til: John på 53 64 19 53 eller mail: jory.1953@hotmail.com

