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Varmt välkommen till Svenska Folkdansringens riksstämma den 19-20 maj i
Sundsvall. Riksstyrelsen tillsammans med värddistriktet Folkdansringen Medelpad ser
framemot en givande och framåtblickande stämma.
Vid Folkdansringens riksstämma kallas 61 ombud från de 22 distrikten inom Sverige.
Beroende på antal medlemmar i respektive distrikt får man tilldelat antal ombud. Alla
distrikt har minst 2 ombud. Ombudsfördelningen finns tillsammans med annan
information på Folkdansringens webbplats. Alla medlemmar är varmt välkomna att
delta vid riksstämman och betalar då sina egna kostnader.
Information om årets riksstämma finns på www.folkdansringen.se

Bilder av Emelie von Walterstorff ur Gerda Cederblom: Svenska allmogedräkter 1921.

Klutar, hattar och mössor
Lär dig mer om kvinnliga huvudbonader i det folkliga dräktskicket! Seminariet hålls
den 14-15 april i Uppsala.
Föreläsningarna behandlar historia, utvecklingslinjer och lokala variationer samt
demonstrationer, miniutställningar, diskussioner. Det är Gillis Jimheden, Förslöv,
Britt Eklund, Uppsala och Håkan Liby, Uppsala som håller i helgens föreläsningar.
Mer information hittar du här.

Nordiskt sommarläger
Ett läger för alla er ungdomar mellan +/- 13-25 år. Ni träffar jämnåriga från alla
nordiska länder och vi dansar, spelar och sjunger i dagarna tre. Lägret är i Falun den
7-9 juli. Mer information hittar du om du klickar här.

NORDLEK 2018
Årets Nordiska Folkdans- och spelmansstämma är i Falun den 10-15 juli! Missa inte!
Temat för stämman är polskor. Det finns utflykter, workshops, familjeaktiviteter, dans
från våra nordiska länder, konserter m.m. – det vill säga massor att välja

på. Information och anmälan finns på arrangörens hemsida.

Marknadstorg
Nordlek 2018 erbjuder nu ett marknadstorg för försäljning av produkter som har
anknytning till det syfte som Nordlekförbundet har. Tiden för marknadstorget är 11 –
13 juli, kl. 16.00 – 20.00 och 14 juli, kl 15.00 – 18.00.
Plats på marknadstorget erbjuds till en kostnad på 550 kronor. Då ingår två bord på 70
x 180 cm, två stolar på en yta av 3 x 3 m.
Frågor och bokning av plats görs senast den 1 juli 2018
Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@folkdansringen.se

Zornmärkesuppspelningarna
2018 års centrala Zornmärkesuppspelning arrangeras i Delsbo den sista veckan i juni
av Zornmärkesnämnden inom Svenska Folkdansringen och Delsbo
Hembygdsförening i samarbete med Hälsinglands Spelmansförbund.
Anmälningsperioden är öppen 15 januari 2018 - 15 april 2018.
Anmälan och mer information finns på zornmärkets webbplats.

Är det du som ska åka på det Nordiska Dräktseminariet i Danmark?!
Seminarets tema är ”STICKNING I DE NORDISKA FOLKDRÄKTERNA”, med
tonvikt på tiden 1750 – 1900. Syftet är att jämföra traditionella stickade dräktplagg
och öka kunskapen om gamla nordiska sticktekniker och deras användning i
folkdräkterna. Mönster, teknik och material liksom plaggens samverkan med dräkten i
övrigt kommer att behandlas.
Det är 12 personer som får åka från Sverige. Mer information och anmälan hittar du
på Folkdansringens hemsida.

Boka in den 18 augusti!
Då arrangeras 2018-års Dans- och spelmansstämma i Kungsträdgården. Mer
information kommer inom kort.
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