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Aktiv fritid

Tema
S I D E R

Kom og dans 

GRATIS  
i hele september

Vi danser både moderne linedance og hip hop til de nyeste hit du dagligt 
hører i radioen - og alle kan være med 

Som en NYHED har vi begynderhold i linedance både tirsdag og torsdag,
og Hip Hop for børn og unge hver torsdag.

Se vort omfattende program på www.allroundlinedance.dk
 

 
glæder os til at byde dig velkommen.

Spørgsmål kan rettes til Mia på tlf. 20765411 eller Nina på tlf. 26171517
Du kan også skrive til allroundlinedance.dk vedr Linedance  

og allroundyoungstars.dk vedr. Hip Hop.

Holdstart fra uge 37
Harmonika, klaver, keyboard, guitar, bas,

mundharmonika, sammenspil, latin rytmer,

skæve rytmer, rock og rytmer, folkemusik,

Lars Holm ”special”, noder på PC,

lydteknik, Performance &  

Sceneteknik, Skrivekursus,

Alexanderteknik, musik og debat.

musikskolen SPIL OP  
Nærmere oplysninger: 

Ina Kjelstrup tlf. 20 81 77 28 

www.spilop.info 

Medlem af Dansk Oplysnings Forbund

Tilmelding nu!
Hent program på biblioteket

Mød skoleleder Ina Kjelstrup og lærere til

Åbent Hus

i Glostruphallen tirsdag 15. sept. Kl. 19.

Musikundervisning - voksne

Mød SPIL OP 
lørdag den 29. august kl. 10-12 

på Torvet ved Glostrup Shoppingcenter

Tjek Glostrup Gospels koncerter ud på hjemmesiden: www.glostrupgospel.dk.
Vi har optagelsesprøve i aften! 26. august 2015 kl. 17:45 i Østervangkirken. 
Skynd dig at ringe til Lotte på tlf. 3013 2581. 
Eller kom forbi til en lytter fra kl. 19-19.30. Ses vi?

Ellers kan du opleve os her i september måned:
D. 5/9 kl. 12.00, Kulturdag i kulturhuset “Kilden”, Brøndby.
D. 13/9 kl. 10.30, Bevægegudstjeneste, Østervangkirken, Glostrup
D. 30/9 kl. 19.00, Sindsrogudstjeneste, Østervangkirken, Glostrup

Har du brug for et vitaminboost?

Så prøv en dosis gospel
Garanti for godt humør og masser af energi

Hvissinge Danse  Forening 
Glostrup 

Indmeldelse via hjemmesiden    
Se programmet på www.hdfglostrup.dk  

Børn/unge hverdage og lørdag, 600/750 kr. sæson 
DanceMix Fit tirsdage, torsdage 700 kr. pr. sæson 
Voksenpardans mandage, par, 1.050 kr. pr. sæson 

Vi danser på Nordvangskolen 

Tlf. 20 13 81 31  

Alle former for dans: Showdans, Hip Hop, 
Disco, Energy, Street, DanceMix, Dancefit,  

Ballet, Barn-mor/far børnedans, Voksendans 

Udfordringer Fællesskab Glæde Sjov Hygge 

- eller ring på telefon
4352 2257
2285 4619

TAASTRUP
TAASTRUP HOVEDGADE 59

ROSKILDE
HERSEGADE 11

e.mail: info@reinhardtdans.dk 

Se sæsonprogrammet på
www.reinhardtdans.dk

Reinholdt Bridge
Sydvestvej 110
2600 Glostrup
Tlf

info@reinholdt-bridge.dk

Gratis introkursus til bridge

d. 6. sept. kl. 12.00-17.00.

4141 5196  
info@reinholdt-bridge.dk

INKL. KAFFE/THE + SMÅKAGER

Tilmelding nødvendig på:

NYE HOLD FOR

BEGYNDERE OG LETØVEDE:

Torsdag d. 17. september kl. 18.30.

Klubspillere: Mandag og onsdag.

Altid ½ times undervisning ved

Christian Reinholdt.

. 4141 5196

Glostrup Fægteklub er en nystartet klub, som blev etableret i efteråret 
2014 med støtte fra Dansk Fægte-Forbund. Du er velkommen

FÆGTNING. Opstarten af 
Glostrup Fægteklub var med 
fokus på børn, men fra ja-
nuar i år har klubben også 
haft træning for voksne. 
Klubben holdt stiftende ge-
neralforsamling i november 
2014, og siden da er der sket 
rigtig meget.

Logo er designet, første 
klubmesterskab afholdt. 

Klubben er blevet partner i 
et samarbejde med Glostrup 
Skole og DFF. I maj vandt 
nogle af klubbens medlem-
mer medaljer til Børne- og 
Unge DM, da dette blev af-
holdt i Odense. Klubben er  
endvidere repræsenteret ved 
kommunens sommeraktivi-
teter og Kulturnatten

- Fægtning er sjovt og 

udfordrende på mange for-
skellige måder og kan derfor 
også fange både små og store, 
forklarer Annette Langkil-
de, der er kasserer i Glostrup 
Fægteklub og byder nye med-
lemmer velkommen.

Træning er startet den 11. 
august.

En garde - prøv lokal fægteklub

I Brøndby Bordtennis Club har man  
muligheden for at prøve batsporten af 

SPORT. Drømmer du om 
at blive den næste Michael 
Maze? Eller ønsker du bare 
aktiv motion? Så er bordten-

nis i Brøndby Bordtennis 
Club vejen frem

I Brøndby Bordtennis 
Club er der nemlig  plads til 

alle, uanset alder og niveau. 
Brøndby Bordtennis Club 
er en af Danmarks største 
klubber, med et højt akti-
vitetsniveau. Klubbens er-
farne ungdomstrænere har 
hold både til nybegynder og 
let øvede, og i samarbejde 
med Greve har klubben eli-

tetræning på højeste niveau. 
På seniorsiden har klubben 
hold, både i Elitedivisionen, 
1. og 2. division, samtidig 
med at vi også har bredde-
hold. 

Som ungdomsspiller 
kommer man til at deltage i 
begynderstævner, hvor man 

møder spillere fra andre 
klubber på samme niveau.
Hvis man er interesseret, er 
man velkommen til at kom-
me forbi og få en prøvetime, 
og i starten kan man låne bat 
af klubben.

Spil bordtennis 
i Brøndby

I Brøndby Bordtennis Club 
kan man prøve kræfter 
med bordtennissporten. 
Foto: Brøndby Bordtennis Club

Søndag den 13. sep-
tember afholdes for 
andet år  
Kulturløbet i Brøndby 
Strand 

BRØNDBY. Da Kulturløbet 
sidste år blev afholdt for før-
ste gang, var det en succes. 
Men deltagerne ville have 
mere. Derfor er konceptet 
udvidet med flere distancer, 

og ruterne kan som noget 
nyt findes på forhånd på træ-
ningssitet Endomondo.com. 
Der er to ruter, en på 5 km og 
en på knap 2 km. Begge ruter 
kan løbes to gange, så der er 
fire distancer fra 2-10 km. 

Musik og væske
På en del af ruten vil man 
kunne stoppe op og tage et 
slag Minigolf eller Petanque, 
og elever fra Brøndby Mu-
sikskole leverer musikalsk 
underholdning, når man er 
kommet over målstregen. 

Desuden er der forfrisknin-
ger til deltagerne.

Løb i Brøndby Strand

Deltagerne ved Kulturløbet sidste år var så begejstrede, at de har ønsket udvidelse af 
aktiviteterne. Det har de fået i år. Foto: Pressefoto  

Søndag den 13. september er der Kulturløb i Brøndby Strand. Foto: Hina Butt

Sted: Kulturhuet Brønden 
den 13. september.  Check 
in fra kl. 10.00. Gratis bil-
letter og info på www.oplev-
brondby.dk 

FAKTA

Annoncer: 43 96 00 31
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