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Välkommen till en dag med glädje och dans- och folkmusikupplevelser!
Även i år är Dans- och spelmansstämman en del av Stockholms Kulturfestival!
Projektgruppen arbetar intensivt för att skapa en bra balans och komposition för hela Dans- och
spelmansstämmans 12 timmar långa program.
Du som spelar, dansar eller inspirerar inom folklig kultur är varmt välkommen att anmäla ditt intresse för
deltagande på scenen eller dansgolvet vid stämman den 17 augusti 2019. Efter intresseanmälan kommer du/ni
som blir utvalda att delta i scenprogrammet att få en återkoppling av projektgruppen.

Länk till anmälningssidan,
Sista anmälningsdag är den 28/2. OBS! Kort anmälningstid p.g.a. samplaneringstid med Stockholms
Kulturfestival.
Vi i projektgruppen vill att Dans- och spelmansstämman ska ge en upplevelse av
• Glädje
• Dans- och spellust
• Inkluderande gemenskap
• Variation och bredd
Därför arbetar vi också aktivt med att kontakta dansare, spelmän och grupper som kan hjälpa till att skapa dessa
förutsättningar.
Du kan följa arbetet på Facebook eller på www.dansochspelmansstamma.se
Dans- och spelmansstämmans projektgrupp
Lena Hällstrand & Jonas Ringdahl

Lilla spelmansstämman
Lilla Spelmansstämman är en upplevelse för dig som spelar ett instrument och är mellan 7 och 18 år.
Tillsammans med andra kommer du att öva in några låtar så att ni blir en hel orkester och får spela på scenen vid
Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården under Stockholms Kulturfestival.
Vi bjuder in dig och andra ungdomar i hela Sverige att spela tillsammans med våra riksspelmän som har lång
pedagogisk erfarenhet av folkmusik. Som deltagare bjuds du på fika.
Du anmäler dig, laddar ner allspelslåtarna, övar hemma och kommer lördag 17 augusti för att spela dem
tillsammans med de andra. Anmälan och mer information hittar du om du följer länken.

Zornmärkesuppspelningar 2019
2019 års nationella Zornmärkesupspelningar äger rum i Arvika
24-28 juni. Utdelning av utmärkelser sker på riksspelmansstämman om
äger rum på Sågudden i Arvika den 29 juni.
I år hålls även en regional Zornmärkesuppspelning i Östersund. Vid en
regional uppspelning kan du tilldelas högst bronsmärke.
Uppspelningarna äger rum den 14 - 15 juni. Utdelning av märken och
diplom sker under Jämtstämman på Jamtli i Östersund den 15 juni.
Sista anmälningsdatum till båda tillfällena är den 15 april.
Webbanmälan eller blankett att ladda ner hittar du på på
www.zornmarket.se
Välkomna att söka!

Ordförandekonferens 2019
Riksorganisationen bjuder in distrikts- och riksfunktionärer till en
konferens med temat Framtiden. Den 27-28 april i Borås. Sista
anmälningsdag 15 mars!
Information och anmälan hittar du på Folkdansringens hemsida.
Vad gör ert distrikt jubileumsåret 2020? Vi tar tacksamt emot
information om distriktens arrangemang under jubileumsåret 2020!
Skicka in tankar och förslag senast den 15 april så sammanställs
materialet till ordförandekonferensen.

Framtidens organisation
Projektet om Framtidens organisation som initierades under riksstämman 2018 pågår arbete för fullt. En enkät har
varit utskickad och nu arbetar referensgrupperna med förslag som lagts fram från arbetsgruppen. En första rapport
med diskussioner kommer att hållas vid ordförandekonferensen i Borås

Folkdansringen 100 år
Nu närmar sig Folkdansringens jubileumsår 2020!
En budkaveldans kommer att starta hösten 2019 i både norr och söder
för att sammanstråla vid festdagarna i Stockholm. Mer information
kommer att presenteras vid ordförandekonferensen och sedan spridas
vidare.
Det finns en tanke att skapa ett 100-årskalendarium (på Folkdansringens
hemsida): Hur ska ditt distrikt eller din förening uppmärksamma
Folkdansringen 100 år? Vi vill gärna veta detta! Maila
rikskansliet@folkdansringen.se – märk mailet med Folkdansringen 100
år.

Gåva till Folkdansringen
Minnesgåva: Vill du hedra en bortgången person genom en minnesgåva
till Svenska Folkdansringen?
Högtidsgåva: Vill du hylla en person genom en gåva till Svenska
Folkdansringen? Kanske säga tack eller ge något fint istället för
blommor?
Möjligheten finns att lämna en gåva till Folkdansringens verksamhet.
Swish 123 288 23 48
För inbetalning till bankkonto eller gåvokort kontakta rikskansliet,
rikskansliet@folkdansringen.se, tel. 08-695 00 15.

Dansafolkdans.nu
Dansafolkdans.nu ligger nere för underhåll. Hemsidan är tio år och behövde en större uppdatering. I dagsläget kan vi
inte svara på hur lång tid det tar. Vi ber om ursäkt för eventuella problem det medför.

Folkdansringens hemsida
Sedan ett antal år tillbaka arbetar en grupp med att skapa en mer översiktlig och lätthanterlig hemsida för
Folkdansringen. Under 2018 fick vi äntligen till medel för att "börja på riktigt". Vi har valt att använda oss av
verktyget Wordpress. Under 2019 kommer hemsidan ta form och lanseras till nyåret.

Folkdansringens nyhetsbrev
Kansliet arbetar för att nyhetsbrevet ska vara ett trevlig och lättsamt verktyg att sprida information om
Folkdansringen. Jag har precis bytt verktyg och behöver prova mig fram lite vad gäller utseende m.m.

/Anna-Lena Lavén
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