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squaredance

Beretning fra Squaredancernes forårstræf

Sikke en dejlig dag vi havde til Forårstræf 2009. Sct Joseph indledte vanen tro.
Jeg sad på scenen og hørte disse fordanskede udtryk, og ja det er da helt
oplagt, hvis man ikke kan engelsk. Og man kan ikke lade være med at smile
ad de herlige danske udtryk, som Ingelise bruger.

Ødsted med flotte dobbelt squares og flot grønt tøj. Round dance er blevet
mere og mere interessant at kigge på og Gerda styrer med hård hånd!

Mest imponerende var måske folkedanserne. For søren - hvor de bevægede sig
hurtigt, og så gav det lige et ekstra pift, at de traditionelle folkedragter var
skiftet ud med hvide skjorter og røde slips.

Andkær + Kolding med altid finurlige opstillinger. Bredballe med mange smil
på og de drillede calleren.  Modern blev vist i to omgange, både af Bredballe og
Sydjysk, og de lånte hinandens dansere, så der var mange på gulvet. Som
noget nyt blev den meget specielle dans, Dutch Crossing, vist.  Fællesdans af
både Gerda og Tove. Bent tog en fællesdans til sidst, nu da Give ikke var med,
så var der plads til en afslutningsdans.

Cafeteriet havde desværre misforstået hvor mange der kom, og troede at der
kom 93 om eftermiddagen. Det var antallet til om aftenen, så ikke alle fik kaffe
og kage, øv. Hallen var delt i to med forhæng, så vi blot skulle rykke om på
den anden side for at kunne feste om aftenen. Og fest blev der, det var lige før
at der ikke var mad nok, men det holdt. Pyha.

Hang Loose spillede op til dans kl. 20 og der blev danset hele aftenen. Når
musikken holdt pause, så blev der danset square dance. Musikgruppen var
meget imponeret over, at vi kunne danse hele aftenen, når vi nu havde været i
gang hele eftermiddagen.

Alt i alt et godt arrangement, synes vi. Vi havde rigtig mange til at hjælpe, så
vi hurtig kunne stille op og rydde op igen. Desværre deltog Give ikke, og det
medførte at vi ikke var så mange om aftenen, som vi bør være. En sådan fest
skal der over 100 deltagere til for at det kan løbe rundt. Vi håber alle er med
næste år. Så lad os hurtigst muligt få en dato, så alle kan sætte kryds den
dag.

Alle hold skal huske at indbetale kr. 150 på følgende konto: 0758 322 28
3656

Tak for denne gang.

venlig hilsen
Hans Pitters, mobil: 2083 2656, hans@pitters.dk
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