Hosebåndet
Medlemsblad
Nr. 3 – februar 2015 - 28. årgang
Foreningslokalet
Vi er nu igennem den første del at sæsonen og det er vel tydeligt, at vort foreningslokale er en base,
hvor vi har vore ting, som vi gerne vil kunne se. Der er nu både billeder og platter på væggene.
Gaverne står i skabene og det ser pænt ud.
Dart turneringen afvikles i kælderen og det fungerer også godt. Depotrummet i kælderen rummer det vi
ikke skal bruge hver uge, men vi savner stadig en dør.
B-salen er så blevet stedet, hvor vi holder vore medlemsaftener. Placeringen ved siden af
foreningslokalet og med adgang til køkken får det til at fungere. Arrangørerne har vist stor opfindsomhed for at skabe hyggelige rammer om medlemsaftenerne.
Tak til arrangørerne og tak til de medlemmer, der har gjort lokalet hyggeligt.
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Vi gratulerer

Taastrup Folkedanserforening
Mandag den 19. januar 2015
71 år.
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Dans i operaen

Torsdag den 12. februar havde vi besøg af Christine Meldal, der er koreograf på opsætningen af
operaen Cosi fan tutte i Opera Hedeland. Inden da havde Christine skrevet til foreningen og orienteret
om behovet for seniorer.

I pausen lagde Christine en fakta beskrivelse frem samt en tilmeldingsseddel.

Opera Hedeland – sommer 2015.
Mozart: Cosi fan tutte – de elskendes skole.
Seniorer søges som dansere og statister.
Opera Hedeland søger seniorer som statister og dansere til årets opsætning "Cosi Fan Tutte - de elskendes skole"
af Mozart. (http://www.operahedeland.dk/cosifantutte/) - i opsætningen skal vi bruge nogle senior dansere / statister
ca. 10 - 12 i alt. Vi håber folkedansere fra omegnen har lyst til at medvirke og skabe en uforglemmelig oplevelse
for både publikum og medvirkende.
Mozarts fantastiske musik, de smukke omgivelser i Hedeland, et enestående generøst fællesskab i opsætningen af
en opera med ca. 2500 publikummer per opførelse er en helt særlig oplevelse. Medvirken er selvfølgelig honoreret.
Der er prøver hver dag i perioden fra d. 13. juli - mandag til lørdag kl 11-17. Fra ca. d. 23 juli frem til 30. juli vil der
være tale om aftenprøver ca. 17-23.
Der er premiere d. 1. august og to yderligere forestillinger d. 7. og 8. august. Vi holder fri søndage d. 19. og 26. juli
og fredag d. 31. juli (ret til ændringer forbeholdes men de vil ikke afvige væsentligt).
Prøverne bliver holdt i selve amfiteatret som er udendørs. Hvis det regner er vi i orkestergraven som er overdækket.
Der er pladscatering med varm mad (frokost dagprøver, aftensmad aftenprøver) hvor der betales 30,- per dag man
er til prøve. Dette gælder også for forestillingsdage.
Instruktør: Tobias Theorell
Scenografi og kostumer: Magdalena Åberg
Koreograf: Christine Meldal
Dirigent: Henrik Schaefer
Orkester: Collegium Musicum
Samme kreative hold der iscenesatte Mdme.Butterfly - som nogle måske har set.
(http://www.operahedeland.dk/forestilling/madame-butterfly-2013/)
Vi afholder en prøveaften/optagelses prøve omkring d. 26. marts hvor interesserede får mulighed for at komme og
præsentere sig. Herom følger nærmere information.
Venlig hilsen
Christine Meldal, koreograf
Spørgsmål er meget velkomne og kan rettes til Christine Meldal, tlf.: 22741564 el. christine.meldal@gmail.com.
Spørgsmål vedr. honorering bedes rettet til Claus Lynge, direktør tlf.:
30704616 el. claus@operahedeland.dk
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Dansesjov 2015
Igen i år afviklede vi kurset Dansesjov, hvor Susanne og Vill underviste i europæiske folkedanse.
Det var lørdag den 10. januar og kurset samlede 58 dansere plus, instruktører, spillemænd og
medhjælpere, således at der i alt var involveret 66 personer i arrangementet.
Det blev en god dag hvor vi dansede fra 10 formiddag til lidt efter 4 om eftermiddagen, hvor vi
afsluttede med en brudevals.
Fra Malmö deltog 23 dansere og fra Rødekro kom et par. De ”udenbys” dansere spiste sammen
efter kurset – Annette og Mogens havde lavet mad - og svenskerne nåede hjem inden broen
lukkede, medens jyderne måtte overnatte i Taastrup.
Allerede lørdag var der en vis ømhed i ben og fødder, men det var intet imod, da de skulle ud
over sengekanten søndag.
Tak til Susanne, Vill, Bjarne og Christoffer
I 2016 afholdes kurset den 9. januar

Juletræ 2014
Den 11. december kom julemanden på besøg i A-salen, hvor 35
børn og lige så mange voksne var samlet.
Det blev til nogle hyggelige timer med dans om juletræet,
sanglege, godteposer og æbleskiver.
Vill kom så tideligt, at vi kl otte kunne begynde dansen sammen
med nogle af gæsterne. En på alle måder hyggelig aften – kun
trist at der var så få til dansen.
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Første danseaften 2015

NYTÅR – NYE TILTAG
Så blev det igen tid til at fejre Nytår i foreningen og vi mødte talstærkt frem med service, vin/øl og
kaffe for at kunne hygge os et par timer efter den første dans i det nye år.
Vi var et par stykker, der listede os op i B-salen lidt før tid for at finde en plads – MEN NÆH NEJ,
døren var lukket og vi fik at vide, at alle skulle vente med at komme ind, til vi havde trukket et
nummer – HOLD DA OP, skulle vi nu ikke sidde sammen med den bedre halvdel – og hvad så med
vin og kaffe - sikke en summen.
Da vi alle havde fået vores nummer og blev lukket ind, stod der 4-mandsborde i en stor rundkreds,
så det var bare om at finde sit bordnummer og få pakket ud – og fordelt sit service og drikkevarer
mellem sig – det gav mulighed for en snak, når man gik frem og tilbage for at få serveret eller hentet
sine drikkevarer.
Men hvor var nu maden?
Jo – der blev kørt en vogn ind i salen med ”madkurve” bestående af en vinkasse med brød, smør,
pålæg og ost og servietter fikst pakket ned i kassen – så kunne hvert bord selv sende en
bordformand hen og hente en kasse og så fik man sandelig både en bakke frikadeller og en skål
asier med på vejen.
– fin ide og aldrig prøvet før – godt fundet på af festudvalget!
Så fik vi sunget et par sange – som vi heller ikke synger så tit med den sædvanlige dejlige musikledsagelse.
Derefter skulle vi alle være aktive med en tipskupon, hvor der var 13 spørgsmål om året 2014 –
ingen fik dog 13 rigtige.
Vinderbordet havde 11 rigtige og vandt et marcipanbrød til deling – vi andre fik en pose med lidt
chokolade til kaffen.
Tak til festudvalget for en god aften med nye ideer, der gav mulighed for at snakke med nogle, man
måske normalt ikke sidder sammen med til medlemsaftenerne og for lidt motion og mere snak på
vejen rundt i salen med vin og kaffe.
Tak for et godt arrangement og
GODT NYTÅR FRA BORD 3

Intern afslutning 2015
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Festudvalget vil i år gerne invitere dig og ledsager til

Intern afslutning
Lørdag den 25. april 2015
Vi starter 17:00 i B-salen med en velkomstdrinks
Vi gør opmærksom på at ægtefæller/Par kan blive skilt ad,
Så derfor sørger vi for at der er ca. en halv flaske vin pr person
Og som sidste år, bedes i venligst selv medbringe eget service og hvad i ønsker at drikke
derudover
Prisen for alt dette er 200 kr.
Som bedes indbetalt til foreningens konto 2275-8979152095
Sidste frist for tilmelding og betaling er 9. april 2015
Så skriv dig på listen eller send en mail til orregaard4@gmail.com

Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening
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Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening har 40 års jubilæum og fejrer
det i laden på Bredekærgård i Tranegilde lørdag den 11. april.
Foreningen spørger i den anledning om vi vil danse samt arrangere en
workshop for de besøgende.
Jeg forestiller mig en kvadrille, en musiker og en instruktør til workshoppen.
Der fremlægges tilmeldingsliste.

Dans i Tivoli
Søndag den 26. april er der folkedans i Tivoli.
Det er en fantastisk mulighed for at præsentere folkedansen, dragterne og – musikken.
Der bliver danset i tre perioder:
12 00 – 14 30, 15 00 – 16 30, 17 00 – 18 30
Der bliver dans for foreningshold og regionshold.
Har I lyst til at danse med på et regionshold så send en mail til mig ole.lundum@hotmail.dk

Olpe holdet
Olpe holdet viste deres nye program ved
regionens legestue i Rødovre lørdag den 21.
februar.
Holdet har valgt at forny programmet, selv om
de ikke kan få mulighed for at forsvarer
danmarksmesterskabet.
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Foreningens udvalg mm.
Dragtudvalg

Lise, formand
Grethe J
Henning, bestyrelseskontakt
Informationsudvalg

Tina, formand og hjemmesiden
Kirsten H, Hosebåndet
Benny,
Ole, sætter
Skovtursudvalg 2014

Lise og Sigvald
Ina og Jens Frede
Ragnhild og Ole
Kontakt til Taastrup Børnedanserforening

Anette
Kontakt til musikskolen vedr. foreningslokalet

Jens Frede
Reservation af lokaler

Kirsten Krogh
Arrangører:
Medlemsaftener

Lis og Henning samt Anette og Christian
Juletræ

Kirsten H., Ragnhild og Ole
Første danseaften 2015

Kirsten K. og Svend samt Ina og Jens Frede
Intern afslutning

Charlotte, Janni og Tina
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Oplysningssiden
Formand Ole Lundum
Næstformand Anette Dahl Nielsen
Kasserer Edmund Muldvad
Sekretær Jens Frede Hovmand
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Krogh
Tina Ørregaard
Henning Fruergaard
Suppleanter
Kirsten Harder
Janni Culleton
Instruktør Vill Plesner-Petersen
Spillemand Steen Jagd
Medlemskontingentet er:

43992126
43996654
43520643
43991331

ole.lundum@hotmail.dk
chran@privat.dk
emu@post.tele.dk
jfhovmand@hotmail.com

43996838
60603256
44918827

kskrogh@mail.dk
orregaard@webspeed.dk
lh.fruergaard@email.dk

29336250
43717307
47520876
36450535

kirstenharder@live.dk
Janni1@a.cirque.tv

Ved betaling halvårlig: Aktive: 560 kr. og Passive 140 kr. forfald er 1/10 og 1/2.
Ved betaling månedlig: Aktive: 140 kr. og Passive: 35 kr. forfald er den første i måneden.
Ved betaling helårligt er forfald 1/10.
Indbetalinger til foreningen af kontingent eller gebyrer for deltagelse i arrangementer kan ske til
foreningens konto: 22758979152095
Foreningen råder over et antal dragter, der kan lejes:

Pris for medlemmer *

Pris for ikke medlemmer

Dragt
50,Dragt del
25,Depositum
100,*medlemmer af Taastrup Børnedanserforening og Taastrup Folkedanserforening.

150,75,300,-

Sæsonprogram 2014 – 2015:
Tyvstart
Dansens dag på Frilandsmuseet
Høstfest på Blåkildegård
Åbent hus
Dans Vestegnens Kulturuge
Under træet
Medlemsaften
Skovtur
Efterårsferie ingen dans
Medlemsaften
Juletræ
Juleglögg

Kulturc/foren.lok
Frilandsmuseet
Blåkildegård
Kulturcentret
CITY 2
Kulturcenteret
Kulturc/foren.lok
Helsingør

Kl. 20 00
Kl. 10 00
Kl. 12 00
Kl. 20 00

Kulturc/foren.lok
Kulturcentret
Kulturc/foren.lok

28/8 2014
31/8 2014
6/9 2014
11/9 2014
12/9 2014
13/9 2014
25/9 2014
27/9 2014
16/10 2014
30/10 2014
11/12 2014
18/12 2014

Første danseaften 2015
Dansesjov
dansekursus v. Susanne og Vill
Vinterferie ingen dans
Medlemsaften

Kulturc/foren.lok

8/1 2015

Kl. 20 00

Kulturcenteret

10/1 2015

Kl. 10.00

Kulturc/foren.lok

19/2 2015
26/2 2015

Kl. 20 00

Sæsonen afsluttes
Intern afslutning
Dansens dag
Generalforsamling

Kulturcentret

23/4 2015
25/4 2015
29/ 4 2015
7/5 2015

Kulturcentret lok

Kl. 20 00
Kl. 10 40
Kl. 20 00
Kl. 18 00
Kl. 20 00

Kl. 20 00

Kl. 19 30
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