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Indhold:
 Sommerdans på Torvet i Grenaa
 Norddjurs Høstfest. Lauget medvirker alligevel ikke
 Hobby Messe i Stenvad

Folkedanserforeningen FC’s sommerballer på Torvet fredage og lørdage i juni/juli 2017
Fredag den 23. juni kl. 15 – 17 spillede ”Maries Kiks, og det startede
med 3 kvarters øsende regnvejr, men så kom der heldigvis gang i ballet.
Maries Kiks er meget underholdende og de kan både spille og lede dans.
De synger også gerne til.
Lige så underholdende er Gerdas Drenge
der spillede om lørdagen. De formår også
at tilpasse dansene efter det publikum som
lige er der den dag, og det lykkedes at få
flere børn til at danse med. Da der samtidig var kræmmermarked på Torvet var der
en festlig stemning fra start til slut.
Selv om det var lidt svært i starten er det er alligevel lykkedes at få 2
gode orkestre til den 30. juni og 1. juli.

Norddjurs afholder verdens største høstfest den 12. august 2017.
Spillemandslauget og Folkedanserforeningen FC ville i den anledning, gerne
være med til at arrangere en fælles fest med spillemandsmusik, dans og medbragt madkurv! Det har dog vist sig at være umuligt at finde et egnet lokale i
nærmeste omegn, så vi har besluttet at trække os ud af arrangementet.

Djurslands HOBBY & FRITIDS MESSE - www.djursmessen.dk
Lørdag og søndag d. 26. og 27. august 2017 fra kl. 10.30 – 11.30.
Her følger en liste over tilmeldte til messen i Stenvad. Har du endnu ikke meldt dig, så giv mig et praj,
der er stadig bedst plads om søndagen.
Forspiller lørdag er Knud Have, og søndag er det Aksel Petersen.
Til august sender jeg program og endelig deltagerliste ud.
Folkedanserforeningen FC danser opvisning fra kl. kl. 11.30 – 12 begge dage,
og her er du velkommen til at spille med. Programmet kommer ud til august.
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