Inbjudan till låtbytarträff 2019.
Nu när mörkret börjar trycka på och det är långt mellan och långt till spelträffar i
landet, då känns det som vi i Halland behöver träffas få spela och kanske lära oss
något nytt och inte minst få prata lite. De tidigare låtbytarträffarna har just gett allt
detta och då ska spelmansförbundet ordna med en sådan träff. Till denna träff ser vi
gärna att hela spelmanslag anmäler sig och vill dela med sig av någon låt man gillar.
Självklart är alla spelmän/kvinnor i Halland välkomna med eller utan spelmanslag.
När ska vi nu göra detta: Jo, lördag den 19 oktober 2019 kl. 14.00.
Var ska det ske: Jo, i Hebergs bygdegård.
Hur ska det ske: Jo, genom att ni anmäler er att delta och att ni talar om att ni vill
dela med er av en fin låt, som ni brukar spela och som ni gillar.
Var anmäler vi oss: Jo, det gör vi till Torbjörn Johansson, tel: 0705 79 44 20. E-post
034694420@telia.com och vi vill att du anmäler dig senast 10 oktober. Berätta också
om du har behov av speciell kost.
Program.
14.00. Vi spelar upp oss och får en ny låt av något lag eller grupp
14.30. Kaffe med macka. Under kaffet lämnar vi synpunkter på verksamhetsplan och
preliminär budget, dokumenten finns på hemsidan, läs dem det berör ju dig.
15.00. vi fortsätter att spela och byta låtar, vi hoppas att många vill dela med sig av
sina godbitar.
17.30. Vi äter en enkel måltid tillsammans och nu kan vi prata om hur vi gör nästa år.
Ska vi ha träffen? Hur lägger vi upp den? Vem vill vara med och genomföra
träffen? Tala sedan om för styrelsen vad ni kommit fram till.
18.30. Vi spelar vidare och om så önskas repeterar vi de låtar vi lärt oss
21.00. Nu går vi hem och sover på saken
Priset för denna fantastiska träff, som ger dig så mycket energi, är bara 50 kr
Hoppas vi ses hälsar
Styrelsen och Hallandsfolk med Linnea i täten

