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Dansforum 2019
Barn- och ungdomssektionen bjuder in till en helgkurs med många olika inslag! Helgen kommer
bland annat att handla om:
* Hur kan Folkepedia användas i våra barn- och ungdomslag?
* Samdanserna till BARNLEK 2020 är bestämda och dessa ska vi prova.
* Hur och med vad arbetar kansliet?
* ”Grundkurs” i Kulturens.
* Kvällsmys med frågor, diskussioner, funderingar och brädspel.
Kursen är riktad till dig som är ledare för barn, ungdomar och vuxna i folkdanslag eller i skolor.
Kursen passar både dig som har varit ledare i många år och dig som är ny som ledare.
Sista anmälningsdag 13 januari 2019. Anmäl dig här!
För hela programmet, plats och mer info, klicka här

Nordring 2019
Nordring är en inspirationskurs och ett kulturutbyte för ungdomar i åldern 18-25 år. Kursen arrangeras

under påskhelgen året efter NORDLEK-stämman, turvis i de nordiska länderna och 2019 är det Norges
tur.
Från varje land och självstyrande område får 6 ungdomar delta, av vilka 4 dansare och 2 spelmän.
Målsättningar
* Kulturutväxling och kulturkännedom.
* Deltagarna lär känna ungdomar från de andra nordiska länderna och deras traditioner.
* Att lära sig om Nordlek-organisationen och Nordlek-samarbetet.
* Vara ett forum där ungdomar kan samtala om nordiska frågor.
* Att få kunskap om att arbeta i en demokratisk organisation.
* Att bekanta sig med vad deltagarnas organisationer gör och deras organisationsuppbyggnad.
* Deltagarna leder ungdomsdans/musik på följande Nordlek-stämma.
* Deltagarna är aktiva i arbetet på Nordiskt Sommarläger.

Intresseanmälan behöver vara inne senast 3 januari 2019, klicka här för anmälningslänk och mer
info.

ÅLEK är 16-21 juli 2019 på Åland. Precis innan ÅLEK anordnas ungdomsläger 14-16 juli.
Program, hur du anmäler dig och mer info hittar du här.

Hembygden
Första numret av Hembygden 2019 har manusstopp 29 januari med
preliminär utdelningsdag är den 1 mars. Skicka in material i god tid före
stoppdatum till hembygden@folkdansringen.se.
Glöm inte att rapportera in ev adressändringar så att föreningsmedlemmar
eller du inte får din tidning.

Datum att notera
Ordförandekonferens den 27-28 april 2019 i Borås. Inbjudan kommer att skickas ut direkt till
distrikten.
Zornmärkesuppspelningarna den 24 - 29 juni 2019 Ingesund i Värmland Läs mer här
Riksstämman 2020 hålls den 16-17 maj i Örebro och arrangeras tillsammans med Folkdansringen i
Örebro län.

En riktigt trevlig första advent önskar Folkdansringens
kansli!
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