Nieuwsflits Born-Country
Seizoen 2019-2020
We zijn al weer gestart met het 20e
seizoen. Vanaf begin september starten de
lessen weer.
Ook zijn er weer de nodige demo’s.
Dinsdag 3 september werkten wij mee aan
de opening in de Klarinet te Soest, voor
het seizoen 2019-2020.
De middag begint om 14:00 uur en eindigt
om 16:00 uur. Aan het einde van de 2e
sessie treden wij op met Troubadour
Edward Val.
.
Woensdag 4 september traden wij op in
Villa Sluysoort. Sluysoort 10 Maarssen.
Van 15:30 – 16:30 uur.
Donderdag 12 september traden we op in
Nieuwegein voor de gemeente..
Zaterdag 14 september traden we twee
keer op tijdens de oldtimer dag in de Bilt..
Donderdag 26 september treden we op om
20:30 uur voor de golfclub in Zeist, wie
wil er mee, ook deze avond is er geen
niveau 3 en Couple dance.
We zijn begonnen aan ons 20ste seizoen
en willen daarom wat extra’s doen,
Tijdens ons kerstbal op zaterdag 21
december willen we een band op laten
optreden, mijn vraag wat vinden jullie
daarvan, er wordt regelmatig gevraagd of
we een live artiest of band willen laten
komen. Graag jullie reacties hierover.
BETALING:
Aan de dansers van Bilthoven en
Maartensdijk wil ik vragen of zij graag zo
contant mogelijk willen betalen. Alvast
mijn dank.
Website: www.borncountry.eu

Ook wil ik nog vragen of jullie ideeën
hebben voor het Slotbal, het is wel heel
vroeg om dit te vragen, maar misschien
willen jullie wel een dag uit, Life &
Cooking bij vd Valk of een Slotbal in de
vierstee,
Of jullie hebben een ander idee. Laat het
mij weten.
Jan en ik wensen jullie allemaal weer een
heerlijk seizoen toe.

Dansavonden: 19 oktober is de eerste
vrije dansavond. De avond start om 20:00
uur en duurt tot 23:30. De entree is 5 euro.
Meer info onder het item Agenda.
Nieuwe dansen Jane: Jane heeft ook diyt
seizoen weer enkele dansen geschreven.
Klik verder voor de filmpjes en/of de
danssheets.

