INVITATION TIL FORRYGENDE
DANSEEVENT 12. MAJ 2010
Vi gentager succesen!
Vil I være med til at gentage succesen fra sidste år?
Sidste år kom flere tusinde mennesker til gågaden i Birkerød
for at se alle de dygtige dansetalenter i kommunen.
Ballroom er en folkefest, hvor alle, der vil og kan, inviteres til
at optræde. Foreninger, aftenskoler, gymnastikhold, voksne,
pensionister, der vil optræde med mavedans, high school
music, breakdance, show, standarddans eller andet er meget
velkomne til mellem kl. 15.00 og 19.00 at præsentere, hvad
de kan – uanset om det er opvisning eller workshop.
Som noget nyt vil vi i år forsøge os med et stort fælles
danseoptog gennem gågaden kl. 19-19.30 – både dans og
musik skal sprede liv fra den ene ende af gågaden til den
anden.
Ballroom ender med et stort fælles dansebrag mellem kl. 20.00 og
22.00 på Majpladsen, hvor der er gratis koncerter med kendte
stjerner.

Kom og vær med til at gøre dage til en uforglemmelig
oplevelse – vi glæder os til at se jer i programmet.
Deadline for TILMELDING er torsdag den 1. april 2010 til
Helle Lehrmann – hleh@rudersdal.dk. Benyt venligst
tilmeldingsskemaet. Der er ikke ubegrænset plads – så først
til mølle. Det er gratis at deltage. I kan også kontakte Helle
på 4611 5618.
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Tilmeld jer nu!
Ballroom er en folkefest, hvor alle, der vil og kan, inviteres til at danse.
Tilmeld jer nu til Helle Lehrmann, tlf. 4611 5618., Hleh@rudersdal.dk, og vi finder ud af, hvor i programmet
du/I kan passe ind. Helle er ansat i kommunens Kulturområde og hjælper med at koordinere foreningernes
tilmeldinger til arrangementet.
Husk at fortælle, om I vil være med i den fælles dansehappening gennem gågaden kl. 19-19.00.

Deadline for tilmelding til programmet er torsdag den 1. april 2010.
Der er ikke ubegrænset plads - så først til mølle. Det er gratis at deltage!
Ballroom ender med et stort fælles dansebrag ml. kl. 20.00 og 22.00 ved præstegårdshaven ved Majpladsen
med kendte solister og et par store professionelle danseorkestre. Ingen entré – alle Rudersdalere er
velkommen. Vær med til at gøre det til en fest, vi hvert år kan glæde os til, og som kan være med til, at alle
kommunens borgere kommer til at danse sammen, og som kan skabe yderligere interesse for dans.

Faktaboks
Foreningsaktiviteter, aftenskoler og danseskoler
- Jeres show eller workshops mellem kl. 15.00 og 19.00.
Alle er velkommen til at lave show, opvisning og workshops – også hvis du ikke er medlem af en
forening, men blot har lyst til at præsentere et danseindslag.
Der er professionelt lydanlæg til afspilning af medbragt musik, samt dansegulv og scene.
Der er mulighed for omklædning i Mantziusgården.
Tilmelding til Ballroom 2010: Helle Lehrmann, hleh@rudersdal.dk eller tlf. 4611 5618.
Projektleder på eventen er Peter Mark Lundberg, peter@winnovation.dk, tlf. 2970 7028

Arrangementet arrangeres af ”3-benssamarbejdet”, som er et samarbejde mellem Rudersdal
Kulturparaply, Rudersdal Kommune og Birkerød Butikkerne.
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