Vil du vide mere

Du kan få flere oplysninger om
folkedanserforeningen Den lille Vendelbo
på vores hjemmeside www.dlv.dk.
Du kan også maile til os på info@dlv.dk.
Eller ringe til vores formand Lissi Madsen,
tlf.: 40 35 21 85.

Hvor og hvornår
Valhøj skole
Rødager Allé 102
2610 Rødovre
Festsalen

Dans for unge og voksne

Bevægelse sjov og samvær

Vi danser hver onsdag fra
den første onsdag i
september til sidste onsdag
i april
Kl. 19.30 – 21.15
Du kan danse med to aftener uden
at det koster noget for at se, om
det er noget for dig.
Er du medlem af foreningen, er
det muligt at modtage gratis
undervisning i de forskellige trin,
som anvendes i dansene.

Folkedans er noget vi gør sammen

www.dlv.dk

Motion på den sjove
måde

Folkedanserforeningen
Den lille Vendelbo

Hvem er vi

Hvad koster det ?

Vi er en folkedanser forening, som har
eksisteret i Rødovre siden 1988.
Vi er i alle aldre, og vi er både single og
par.











Vi danser danske folkedanse
Vi tilbyder undervisning på et
højt fagligt niveau
Der undervises i trin, så alle kan
være med
Vi danser til levende musik,
hvilket gør undervisningen
dynamisk
VI holder sammenkomster med
dans, hvor andre foreninger er
inviteret
Vi har en årlig skovtur
Vi afslutter sæsonen med en tur
på bowling banen
Vi har medlemsaftener hvor vi
bl.a. spiser, danser og hygger

www.dlv.dk

Folkedans er både sjov og billig
En sæson på 8 måneder koster:
Unge under 18 år:
550 kr.
Voksne:
900 kr
Foreningen er medlem af FD (Folkedans
Danmark) og DIF.

Tøj og sko
Vi danser i almindeligt tøj og sko.
Skoene må dog gerne have en glat sål,
så man nemmere drejer rundt på
fødderne.
Ved specielle lejligheder kan det ske, at
vi danser i dragter, men det er absolut
ikke nødvendigt at have en dragt for at
danse folkedans. Det er ikke alle i
foreningen der har en dragt.

Kom alene eller sammen med en partner.
Alle kommer til at danse.

