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Ud på dansegulvet, Halsnæs
Halsnæs får danseforening med plads til
både squaredance,
quickstep, jive og dem
uden dansepartner.
Halsnæs: I onsdags kunne vi
skrive om Birkums Ældredans, som med et par ugers
mellemrum mellemlander i
Ølsted og spiller op til dans
for de lokale seniorer. Men
nu kan vi fortælle, at der snart
bliver rigtigt god lejlighed til
at få danset igennem i Frede-

riksværk-Hundested
Kommune.
24. august er der nemlig Introfest i en splinterny forening i kommunen.
Det begyndte i vinterens
mulm, hvor tyve danseglade
mennesker blev enige om at
Halsnæs skulle have en danseforening. En sted, hvor
livsglæde, god musik og socialt samvær skulle være i
højsædet - og så skulle der
danses.
Nu er det blevet til virkelighed - foreningen All of

Dance, den første danseforening
i
FrederiksværkHundested Kommune, hvor
der danses mere end bare en
dans, er en realitet, registreret
af kommunen og medlem af
DGI. Med bestyrelse, formand og tre instruktører, som
nok kan forstå at holde takten.
Ved Introfesten, som bliver
på Enghaveskolen i Frederiksværk, kan danseglæde
ganske gratis dukke op og
prøvedanse de tre typer dans,
som foreningen lægger ud

med at undervise i - linedance, squaredance og "Populær Pardans". Sidstnævnte
rummer alle de danse vi kender fra Vild med Dansprogrammerne. Niveauet er
for begynder - og man må
gerne komme uden dansepartner, også til pardansene,
garanterer formanden Keld
Hørlev Madsen.
- Mød op i det tøj du har, se
de forskellige danse, se om
det har interesse og få en glad
aften, siger formanden, som
ikke ked af det. Han forven-

ter, at mellem 100 og 150
medlemmer trækker i danseskoene og melder sig til et
dansekursus i All of Dance bare i denne sæson.
- Når man taler om det rundt
omkring bliver det hilst velkommen hos mange mennesker. Så håber vi at de
også mener det, nu der sker
noget, siger Keld Herløv
Madsen, som fra flere hjørner
har hørt, at det kunne være
sjovt at have forskellige typer
dans under en paraply. På den
måde er der også mulighed

for at lave nogle aftener, hvor
man danser det hele.
Og sådanne aftener kommer
der til at være et par stykker
af i hver sæson, lover danseformanden, som selv har danset hele sit liv.
- Jeg har danset lige fra dengang, vi dansede jitterbug i
Kødbyen, siger han grinende.
mulvad

