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Stora mjuka snöflingor faller utanför
kansliets fönster. Ett nytt år Folkdansringen Stockholms jubileumsår
då vi firar 100 år - 2019 har börjat!

Välkommen att fira tillsammans med oss
under hela 2019! Jubileumsmiddag i
oktober och både Folkdansringens Dag
och föreläsning av Dräkt- och
slöjdsektionen har tema som anknyter till
100-årsjubileet.

Med en ny terminsstart kommer också
flera nybörjar- och fortsättningskurser i
folkdans som Folkdansringen Stockholms
föreningar anordnar, se längre ner i
mailet.

Vi ses under jubileumsåret!
/ Folkdansringen Stockholm

Alla våra kurser och evenemang görs i samarbete med Kulturens

Folkdansringen Stockholm firar 100 år med

JUBILEUMSMIDDAG
Lördag 5 oktober 2019 kl. 18.00
* * * Anmälan har öppnat! * * *
Alla är inbjudna och välkomna!
Begränsat antal platser. Anmäl dig här.
Det går även att anmäla sig per telefon 08-98 44 10.

Restaurang Matlust
Hästholmsvägen 28 / Danvikscenter 28 i Nacka

Kostnaden för jubileumsmiddagen är 500 kr per person.
För icke medlemmar i Folkdansringen är priset 650 kr.

I priset ingår ett glas välkomstdryck, en 3-rätters middag, 1
glas vin, lättöl/mineralvatten, kaffe samt musik, dans och

underhållning.

Bar för försäljning av drycker kommer att finnas tillgänglig
under kvällen.

Anmälan och betalning senast den 1 juni 2019.

Klädsel: folkdräkt eller kavaj

VARMT VÄLKOMMEN!
Distriktsstyrelsen

Till Danvikscenter tar man sig enklast med buss
53 till hpl. Danviken. alt. Nacka/Värmdöbussarna
till hpl. Henriksdal. Utanför Danvikscenter finns
ett smärre antal P-platser.

Ev. frågor: Ingrid Holmberg tel. 070-259 71 08
Britta Svensson tel. 0730-76 27 35

EFTERLYSNING
FINNES: Chans att vara med och utveckla framtidens
förening och slipa dina kreativa såväl som organisatoriska
egenskaper tillsammans med ett härligt gäng med god
laganda.

SÖKES: Två personer till styrelsen och en person till
arbetsgruppen för Folkdansringens Dag.

Är det DU? Är det någon du känner?
Kontakta valberedningen@folkdansringen-stockholm.se

Bär din bindmössa säkert och bekvämt - 9 februari
Ni som redan anmält er till Bindmössekursen - varmt välkomna den 9 februari - det kommer
bli en kanonbra dag!
Det finns fortfarande någraplatser kvar - skynda dig och knip en! Eller tipsa någon som du
tror skulle vilja gå. För att ge fler chans att komma med har vi förlängt anmälningstiden
till 6 februari! Anmäl dig här.
Vi hjälper dig att få stil på din bindmössa med stycke och ger dig de bästa tipsen för att den
ska sitta snyggt, säkert och bekvämt. Läs mer här.

Varmt välkommen!
Önskar sektionen för dräkt och slöjd

Pssst..! Direkt efter på våningen under...

Biblioteksdag med dräktrådgivning - 9 februari

Besök vårt fina bibliotek kring slöjd, dräkt och historiskt mode på distriktets kansli på Torggatan
3 på Stora Essingen. Vi i sektionen finns på plats och öppnar skåpen så att du kan inspireras
och suga kunskapen du behöver ur den rika bokskatten. (Böckerna läses på plats.)


Lördag 9 februari kl. 13.00-15.00 (direkt efter föreläsningen om hur du får din
bindmössa att sitta snyggt och säkert) Läs mer här.



Vi kan också hjälpa till med dräktrådgivning – meddela oss via maildraktslojd@folkdansringen-stockholm.sevad du vill veta om din dräkt så vi hinner plocka fram
information innan du kommer.

Varmt välkommen!
Önskar sektionen för dräkt och slöjd

Som en del i att bidra till att ge föreningarna i Folkdansringen Stockholms distrikt ökad synlighet
erbjuder distriktet två Facebook-kurser.

Del 2: Fortsättningskurs i Facebook - 12 februari
För föreningar som redan har en Facebook-sida men skulle vilja ha lite idéer och tips kring hur
man kan tänka och göra kring event, hur man ökar sin synlighet och får spridning på sina
inlägg, vilka olika typer av inlägg man kan posta, hur man kan använda sin sida m.m. Läs mer
här.
Anmälan senast 5 februari. Anmäl dig här.

Dräkter och slöjd under Folkdansringen Stockholms 100-åriga
historia, 1919-2019 - 31 mars
Vad har hänt sedan Folkdansringen Stockholms distrikt grundades 1919 när det gäller
folkdräkterna och slöjden? Hur började det en gång i tiden, vad har distriktets dräkt- och

slöjdsektionen gjort under alla dessa år? Minns du gröna vågen på 1970-talet… Läs mer här.

Anmälan senast 12 mars. Anmäl dig här.

Varmt välkommen!
Önskar sektionen för dräkt och slöjd

Stor Gemensam Danskväll 31 mars
Folkdansringen Stockholm inbjuder dansare och spelmän till en härlig kväll
SÖNDAG 31 MARS i Hägerstensåsens medborgarhus - läs mer här.
Barn/ungdomsdans mellan kl. 14.00-16.00
Vuxna och ungdomar dansar mellan kl. 17.00-21.00

Vi dansar gammaldanser, gillesdanser, folkdanser och sånglekar.

Varmt välkomna!
önskar dans- och musiksektionen

Följ gärna Folkdansringen Stockholm på
Facebook.

Vi lägger också upp våra kurser,
evenemang och träffar som Facebookevent där.
Vet du någon som inte får E-brevet?
Man kan anmäla sig här.

Kalendarium 2019
Alla datum för Folkdansringen Stockholms
(och några nationella och internationella
arrangemang också) aktiviteter, kurser,
evenemang och träffar som är inplanerade
för 2019 hittar du här.

Lätt att dela och bjuda in andra!

Söker du nybörjar- och fortsättningskurser i folkdans och folkmusik? Nu drar flera
kurser igång! Folkdansringen Stockholm samlar våra föreningars utbud av kurser som är
öppna för alla. Klicka här.

Vinterstämma 2019
Välkommen till Slagsta Gilles Vinterstämma!

Lördag 9 februari kl. 13.00 i Folkets Hus,
Hallunda.

Program och mer info här.

Danskväll 2 februari
Välkommen till danskväll i Hägerstensåsens
medborgarhus, den 2 februari, kl. 19.30.

Stockholms Spelmanslag spelar till dans
tillsammans med O'tôrgs-Kaisa och Håkan
Lidén.

Entré 120 kr (under 25 år - 60 kr)
Fika finns att köpa.

Välkommen!
Stockholms Spelmanslag

Ett nytt nummer av tidningen Distriktsinfo från Folkdansringen
i Uppland, nr 1 2019, finns att läsa här.

DansÖverGränserna
Fredagar
15 februari (ev 15 mars) 12 april (ev 17 maj) 2019
Klockan 19:00
Lovisagården IOGT-NTO, Slottsgatan 6 Västerås
Det blir utlärning av enkla långdanser, gruppdanser, pardanser från många olika
länder t.ex. Amerika, England, Bulgarien, Norge, Finland, Ryssland, Skottland,
Serbien, Tjeckien, Tyskland
Tag med kaffekorg + 50 kronor.
Info: Eva Teljebäck 070-6684790 (ring om dörren är låst)
evat@junis

Hjälmardansen, Arboga 30 maj-1 juni

Hej Dansvänner
Några av er kanske redan nåtts av ryktet att Oskarshamnsdansen i år ersätts av
Hjälmardansen.
Det är vi i: Arboga folkdansgille, Glanshammars dansgille, Kumla kultisklubb och
Schottisjiggarna Västerås, som gör ett försök att ta över det populära arrangemanget nu när
Döderhultsvikgillet lagt ner sitt.
Vi har valt att bygga vidare på det upplägg Oskarshamnsdansen haft på senare år.
Ja, ni som deltagit i Oskarshamn kommer att känna igen er med kvällsdanser, utbytesdans,
uppvisning på stan och kurser.

För vidare information se inbjudan här.

Vi hälsar er välkomna att medverka så traditionen lever vidare.
Glanshammars dansgille, delarrangör.
/Sören Janeheden
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