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Välkommen tillbaka till en ny termin!
Hoppas att din sommar har varit bra.

Folkdansringens Dag lever vidare!
Det är med glädje vi kan meddela att
utskicket som gjordes innan
sommaren har resulterat i tre nya
medlemmar i arbetsgruppen för
Folkdansringens Dag. Härligt!

Senaste nytt hittar du på vår
hemsida och Facebooksida.

Väl mött
önskar Folkdansringen Stockholm

Alla våra kurser och evenemang görs i samarbete med Kulturens

Folkdansringen Stockholm 100 år
2019 fyller Stockholms distrikt hela 100 år och det vill vi naturligtvis fira ordentligt.
Men för att kunna göra det behövs det 2 personer till som kan vara med i
arbetsgruppen. Annars går det inte att genomföra.

Hör av dig senast 30 september till Eva-Britt Wernborn på
eva-britt.wernborn@folkdansringen-stockholm.se eller 073-8411252 eller till
kansliet på kansliet@folkdansringen-stockholm.se eller 08-984410.

Stor Gemensam danskväll
Lördag 25 november
Kurs i Rotslöjd
6-8 oktober
ENDAST 4 PLATSER KVAR
Förlängd sista anmälningsdag till nu på
söndag 17 september!

Folkdansringen Stockholm
inbjuder
dansare och spelmän
till gemytlig samvaro

Anmälan till kansliet@folkdansringen-

LÖRDAG 25 NOVEMBER

stockholm.se

i Hallunda Folkets hus

Välkommen på ytterligare en kurs i
rotslöjd med Hemslöjdens Mästerslöjdare
Gunnel Eriksson som ledare.

Barn-ungdomsdags kl. 14.0016.00
Vuxna och ungdomar dansar
kl. 17.00-21.00

Gör din egen korg, smycke, ask,
dekoration eller annat vackert och
hållbart.

Vi dansar gammaldanser,
gillesdanser, folkdanser
och sånglekar.

Gunnel går igenom historia och praktiska
grunder kring hantering, bearbetning,

Danslista kommer att anslås på

tekniker och insamlande av björkrot.

hemsidan ca 1 månad innan

Passar både nybörjare och dig som vill

danskvällen.

utveckla dig vidare.
100 kr i inträde kl. 17.00-21.00.
Tid: Fredag 6 oktober kl. 18.30-20.30,

Gratis inträde kl. 14.00-16.00.

lördag-söndag 7-8 oktober
kl. 9.30-17.
Lokal vid Huddinge centrum/station.

Medtag egen kaffekorg.
Spelmän gratis och bjuds på
fika!

Glöm inte att meddela eventuell
allergi/specialkost vid anmälan.

Anmälan för spelmän till Stefan
Lindén i Slagsta Gille på:

Ta med: En vass liten kniv, förkläde,
frottéhandduk, plastbytta 2-3 liter, en liten
benpryl och björkrötter (finns även att

stefan.linden@folkdansringenstockholm.se
eller tel. 070 – 655 15 52

köpa på plats).
Frågor besvaras av till Göran
Kostnad inklusive fika och luncher: 990 kr

Frööjd på 0762 640 009 eller

för medlemmar i Folkdansringen (1290 kr

goran.froojd@folkdansringen-

för övriga).

stockholm.se

Hör av dig till Jonas Ringdahl om du har

Varmt välkomna!

några frågor om kursen,
jonas.ringdahl@folkdansringenstockholm.se eller 0767 731 414.

Varmt välkommen!
Önskar sektionen för dräkt och slöjd,
Folkdansringen Stockholm

Dags för nya skor?

Folkdansskor, handgjorda i
Förkläden i tradition
18 november

skinn med lädersula och
gummiklack i klassiskt snitt.

Inspiration, kunskap och upplevelse – Ny

Alla storlekar (34-46) finns nu

chans för dig som missade vår

åter i lager!

uppskattade förklädesdag senast!
Välkommen till en dag kring förkläden och
deras historia!

Vilka förkläden bär man till folkdräkter?
Varför och när har förkläden burits?
När klädde man sig utan förkläde? Vilken
skillnad är det mellan vardag och högtid,
allmoge och adel,
vinter och sommar?
Vad vet vi idag om traditionella förkläden
och vilka kunskaper saknar vi om banden,
fållarna, skoningarna, linningarna och
mönstren?
Upplev ränder, rutor, enfärgat, blommor,
vävda mönster
och tryckta mönster!

950 kr/st.

NYHET
Ta gärna med egna förkläden.

Mellanblå strumpor
Nu finns det även strumpor till

Exakt klockslag och lokal (kommer att

folkdräkt i mellanblå nyans till

vara i Stockholmsområdet) samt

försäljning på Folkdansringen

kursavgift kommer att meddelas på vår

Stockholms förlag. 100 kr/st.

hemsida inom kort.

Anmälan senast 31 oktober
till kansliet@folkdansringen-stockholm.se
eller 08-984410 (öppet onsdagar 14.0019.00, övriga tider telefonsvarare).

Frågor besvaras av Eva Strömbäck på
0704 333 962 eller
eva.stromback@gmail.com

Protokollet från distriktets
årsmöte finns på hemsidan.

Varmt välkomna önskar
Önskar sektionen för dräkt och slöjd,

Kontakta kansliet för lösenord
för nedladdning.

Folkdansringen Stockholm

Gilla oss på Facebook

Föreläsningen om SÄRKAR
Är flyttad till våren 2018.
Mer info i årsutskicket som går ut i

nov/dec och på vår hemsida och
Facebook när det närmar sig.

Vart är vår organisation på
14 oktober

väg?

Kurs med danser till
NORDLEK 2018

Nu söker vi er ungdomar som vill
vara med och påverka

På Gräfsnäsgården i Göteborg
kl. 10-16.
Avbrott för lunch

Folkdansringen i en framtid. Sök
Stipendiatutbildningen!

Sista anmälningsdag är 24
september!

Medlem i Folkdansringen: 600 kr, övriga
900 kr.

Under utbildningen tittar vi på hur
Folkdansringen fungerar idag och

Sista anmälningsdag
23 september
Läs mer om kursen och
anmälan här.

hur vi tycker att vår organisation ska
fungera i framtiden. Du får också
möjlighet att träffa nya vänner,
dansa/spela och fundera på hur det
går att påverka vår organisation.

När du har gått en
stipendiatutbildning i
Folkdansringens regi har du förtur på
platserna till Nordring som är ett
ungdomsläger tillsammans med de
Nordiska länderna. Till detta läger
har vi möjlighet att skicka endast fyra
ungdomar från Sverige.

Stipendiatutbildningen innehåller två
fysiska träffar, en i november och en

i februari. Där emellan sker en träff
via Skype. Utbildningen avslutas i
Sundsvall i samband med
Riksstämman 2018. Inbjudan går ut
till alla ungdomar mellan 15-25 år
som är medlemmar i
Folkdansringen.

Var med och tänk för framtiden!
Läs mer här

Riksbarnläger 20-22 oktober

Är du mellan 7 och 13 år och tycker om att
dansa?

Kom och var med på vårt
riksläger i Göteborg!

Vi ska dansa, pyssla, leka, äta, mysa och
träffa gamla och nya kompisar.
Bromma Folkdansgille
Folkdansringens Barn- och

inbjuder till Öppet Hus 26

Ungdomssektion och BUS Göteborg

september

bjuder in till riksbarnläger.
Bromma Folkdansgille inbjuder till

Datum 20 -22 oktober 2017

Öppet Hus x2. Tisdag 26 september

Start Fredag kl 18:00

kl. 18.00-21.30 på Vintjevägen 5.

Slut Söndag kl:13.00 med lunch
Plats Gräfsnäsgården,

Dels kom och se vår lokal - vill ni
hyra in Er hos oss för dansövningar,

Landskapsstuguvägen 2 i Göteborg

kurser, m.m.

Anmälan senast 24 september. För att

Dels har vi dans 19.30-21.30. Kom

komma till anmälan

och pröva på. Vi bjuder på kaffe

klicka här.

och enkelt fikabröd.
Har ni frågor ring ordförande Nils-

Kostnad 350 kr/person

Göran Nordh på 08-895454.

Boende Golvlogi i Gräfsnäsgården

Tag med
Sovsäck
Liggunderlag (till golvlogi)
Ficklampa
Gosedjur
Pyjamas
Toalettsaker

Vårt granndistrikt

Kläder efter väder

Folkdansringen i Uppland har

Mugg

skickat ut ett nytt nr av deras

Och en rolig dans eller lek

nättidning Distriktsinfo.

Information bu@folkdansringen.se

Som medlem i Folkdansringen

Kursansvarig Ylva

är du välkommen även på

Ewaldz ylva.ewaldz@folkdansringen.se

deras kurser och dansträffar.
Läs den här.

DansÖverGränserna
22 september
BALFOLK I SVERIGE
Erbjudande från
Bal Folk är ett dansevenemang för

Dans- och Cirkushögskolan

folkdans och folkmusik i ett antal

Kom och dansa på Dans och

europeiska länder, främst i Frankrike,
Belgien, Nederländerna, Storbritannien

Cirkushögskolan! Kvällskurser i
folkdans!

och Tyskland. Det är också känt som Bal
Populaire.

Gå en danskurs på kvällstid i
Dans och Cirkushögskolans

praktikskola! Här undervisar
Lyssna och se här!

våra kandidat-studenter i

https://www.youtube.com/watch?v=v1HB7

danspedagogik i många olika

GdihPI

dansstilar och tekniker under
professionell handledning och

Trio Folie du Nord bildades i 2016 och är

ofta till levande musik.

sammansatt av Duo NoordWest, som
spelar skandinavisk folk- och dansmuziek

Kurserna ges i Dans och

sedan 1996, och La Jolie Folie, som

Cirkushögskolans danslokaler

sysslar med fransk och engelsk

på Brinellvägen 58, KTH

balfolkmusik.

Campus, Stockholm. I höst
kommer vi bland annat att ha

Wilco v.d. Kolk (Eindhoven, NL) sjunger

två kurser i folkdans, en på

och spelar vevlira och säckpipor,

tisdagskvällar och en på

Thomas Steenweg (Tervuren, BE) spelar

torsdagskvällar.

fiol, säckpipor och durspel, och
Els Doekes (Leeuwarden, NL) fiol, flöjter,

Folkdans – tisdagar

nyckelharpa, dragspel och barockbasun.

Folkdans - godispåsen! På

I Västerås är balfolk-dansledaren Anita

denna terminskurs kommer vi

van Brunschot också med.

att dansa lite gott och blandat
med utgångspunkt i en folklig

Folie du Nord lär ut och spelar populära

repertoar. Vi går igenom

baldanser som dansas här i NL, BE, FR,

övergripande tekniker, finslipar

GB, så som cercle, jig, bourree, fransk

på detaljer och anpassar

mazurka, tricot, rondeau en ligne.

undervisningen efter

Jämförelsevis enkla danser som svenska

deltagarnas önskemål. Ungefär

dansare kan lära sig snabbt. I repertoaren

vartannat pass jobbar vi med

ingår även vals, scottish och polka, men

live-musik.

där är skillnaden med den svenska
formen inte stor.

Målsättningen är att varje
lektion ska vara både rolig och

Datum och tid: 22. september kl. 19.00

lärorik. Nivån passar dig som

Lokal: Lovisagården, Slottsgatan 6 i

har någon form av tidigare

Västerås

dansvana.

Entré: 50 kr.

Välkomna!

Fikaservering finns

Kandidatstudenter som
undervisar: Linnéa Ramström

Organisation: DansÖverGränserna, Eva

och Olof Modén

Teljebäck, IOGT-NTO och NBV i
samverkan

Folkdans – torsdagar
Vi tycker om att jobba med
dans på ett lekfullt och
fokuserat sätt, hoppas att du vill
dela det med oss. Alla är
välkomna!

Under de 12 tillfällena kommer
vi först presentera och sedan
tillsammans fördjupa våra
kunskaper i schottis och
polska. Vi kommer arbeta med
kommunikationen i paret, på
dansgolvet och med musiken,
men också med hur du
använder den egna
danskroppen.

Vid hälften av gångerna
kommer också musikern Alva
Granström att medverka.
Kandidatstudenter som
undervisar: Agnes Rodhe och
Kirstine Nurdug Jensen

Här är en länk till vår webbsida.
Om man scrollar ner så
kommer man till
folkdanskurserna.
Anmälan görs via hemsidan.

Varmt välkommen med din
anmälan!
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