Maj 2019
Regionens elektroniske nyhedsblad
Til Polka-Postens læsere
Som det ser ud lige nu, er maj-posten den
sidste, indtil Polka-posten kommer i uge 34.
Der er ikke indløbet flere arrangementer
siden sidst, bortset fra siden med Triangle
Folklore Festival. Skulle der dukke noget
vigtigt op, kommer der måske en lille særpost
God sommer til alle. Forhåbentlig bliver
vejret fint til sommerens stævner og andre
arrangementer.
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Fredag den 7. juni 2019 kl. 19.30
i Aale-Hjortsvang Minihal
(Pogensvej 5, Aale, 7160 Tørring)
Betina Mørup Ahlers leder dansen,
Anders Løager og Jørgen Nickelsen står for musikken
Entré inkl. kaffe og kagebord kr. 90,
Unge under 25 år 50 kr.,
Venlig hilsen
Tørring-Uldum Folkedansere
Info: Marianne Lind Rasmussen
tlf. 2392 7753

Brug af billeder og artikler:
Artikler, billeder med mere, må ikke videreanvendes
uden opretshaverens tilladelse.

Generelle oplysninger.
Abonnement: Hvis du ønsker at abonnere på

Annoncer, mm.:
Der optages annoncer ang. eks dragtsalg. Og andre
relevante ting indenfor folkedansen/musikken

Polka-posten, så send en mail til:

pr.udvalg@folkedans-syd.dk
eller direkte til redaktøren

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil så vidt
muligt blive bragt i bladet.

Mail ang. hjemmesiden sendes til:

(kun foreninger / medlemmer af Folkedans Danmark)

petersko@profibermail.dk

Priser: Bladet er gratis og omtaler af arrangementer er
også gratis for medlemmer af Folkedans Danmark

Næste forventede udsendelsesdatoer:

Bladet udkommer ca. en gang i måneden.

De holdninger eller synspunkter, der fremkommer i
artiklerne, er på forfatterens ansvar, og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Anonyme indlæg, artikler
m.m. vil ikke blive bragt.

Udkommer normalt ikke: Juni og juli, samt december?

Redaktionen består af:

Dead line: En uge før bladet forventes udkomme. Gerne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes senest 5-6
uger før det aktuelle arrangementstidspunkt.

”Redaktør”: Peter Skouenborg,
petersko@profibermail.dk

•

Uge 34, sidste dato for indlæg 18.8

•

Uge 38, Sidste frist for indlæg 14.9

Hjemmesideansvarlig: Peter Skouenborg
petersko@profibermail.dk

Forbehold: Redaktionen forbeholder sig ret til evt. at
forkorte indlæg, eller helt at afvise indlæg / artikler, hvis
disse af en eller anden grund falder uden for rammerne.
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