September 2019
Regionens elektroniske nyhedsblad
Til Polka-Postens læsere
Sommeren er overstået og efteråret lige begyndt. I hvert efter kalenderen, og i løbet af de kommende
uger starter foreningerne op med den nye sæson.
Det var et fantastisk god landsstævne i Varde, som vi virkelig nød. Godt vejr og et godt program. Eneste
minus var, at der ikke er fundet et sted til næste års landsstævne. Lad os håbe det lykkedes, at finde en
løsning. Det ville være ærgerligt hvis vi skulle undvære de gode stævner.
I dette første nummer af Polka-Posten, er der kun 3 arrangementer. Alle 3 finder sted i oktober. Derfor
blev arrangementerne bare kopieret over på siderne, så de fylder lidt mere. ( rent dovenskab fra redaktøren)

Nedenfor et pudsigt foto fra Varde 2019

Dansk folkedans i en Western kulisse

Foto: Ole Houmand
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Region Syd træner til opvisninger
Landsstævne Varde
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Foto landsstævnet i Varde

( Ole Houmand )
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 40, sidste dato for indlæg 30.9

•

Uge 45, Sidste frist for indlæg 31.10

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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