Svenska Folkdansringen 100 år
År 2020
Det kommer att firas på många håll inom Sverige!
Var med!
Läs mer om jubileumsåret på Folkdansringens webbsida!

Svenska Folkdansringens Riksstämman 2020
Svenska Folkdansringens riksstyrelse tillsammans med värddistriktet Folkdansringen i Örebro
län hälsar alla välkomna till Örebro den 16-17 maj 2020. Vi ser framemot en intressant
stämma med givande diskussioner om framtidens organisation. . Inbjudan är utskickad direkt
till distrikt och riksfunktionärer.
All information om riksstämman hittar du på Svenska Folkdansringens webbsida.

Livstycken och västar i folkligt dräktskick
Textilmuseet, Borås 28 – 29 mars 2020
Svenska Folkdansringens dräkt och slöjdsektion och Textilmuseet i Borås hälsar dig
välkommen till föreläsningar som behandlar dräkthistoria, utvecklingslinjer och lokala
variationer i hela landet samt demonstrationer, visning av äldre plagg och diskussioner.
Livstycken och västar står i centrum. Fördjupad presentation av dräktskicket i Toarp,
Västergötland.
Mer information hittar du här.

Folk- & Värlsmusikgalan 2020
Välkomna till Musikaliska i Stockholm lördagen den 14 mars 2020!
Folk- & Världsmusikgalan återvänder till platsen där allt startade för jämnt tio år sedan. Den
tionde galan går av stapeln på samma scen som den första. Dessutom fyller grannen Stallet Världens Musik 20 år och bjuder tillsammans med galan in till sin egen scen med konserter,
seminarier och annat under hela vecka elva.
Folk & Världsmusikgalan är som vanligt inte bara en gala med priser att dela ut. Alla är varmt
välkomna till seminarier och workshops som äger rum under galalördagen den 14 mars på
Stallet - Världens Musik och i Clara Schumann-salen på Musikaliska. OBS! Det är fri entré
till alla seminarier!
Mer information om Folk- och Världsmusikgalan kan du läsa om på www.folkgalan.se eller
följa dem på Facebook.
Svenska Folkdansringen är en av fler arrangörer till galan.

BARNLEK 2020
Välkommen till Mölnlycke (strax utanför Göteborg) 15-19 juli, 2020 och delta i BARNLEK
2020, Nordens största folkdansstämma för barn och ungdomar!
Titta in på www.barnlek2020.se för all information!
Anmälan ska vara gjord senast 15 mars, 2020.

Europeaden
Har ni tänkt att åka till Europeaen i Klaipéda den 5-9 augusti så anmäl er om gående. Det är
snart fullt!
Europeaden är en fem dagar lång dans- och musikfest med omkring 5000 dansare, musiker
och sångare!
Europeaden beskriver sig själva så här:
Med ca 5000 deltagare varje år är Europeaden kontinentens största festival för folkdans,
folkmusik och folkdräkter. En gång om året träffas traditionella och moderna
folkdansgrupper, körer och musiker från 180 regioner varandra i en europeisk stad för att fira
tillsammans.
Mer information om Europeaden 2020.
Kommande års Europeade
58th Europeade – Trapani - Sicilia (IT) – 14-18/07/2021
59th Europeade – Kielce - Swietokrzyskie (PL) – 2022
60th Europeade – Gotha – Thüringen (DE) – 2023

Registrering av medlemmar 2020
Enligt utskick till föreningars kassörer vill Svenska Folkdansringen att årets medlemmar ska
vara inregistrerade i medlemsregistret, www.dans.se, senast den 28 februari .
Anledningen till det tidigarelagda första stoppdatumet för i år är Jubileumsdagarna i
Stockholm i sommar. För att medlemmarna ska bli fakturerade rätt avgift behöver de vara
inregistrerade när fakturor för arrangemanget skickas ut.
De första medlemsfakturorna kommer att skickas i början av april. Naturligtvis går det att
fortsätta fylla på med medlemmar under året.
Har din förening inte börjat registrera medlemmar själva och använda dans.se. Kontakta gärna
rikskansliet för mer information.

E-post inom Svenska Folkdansringen
Har du/distriktet/föreningen en e-postadress xxx@folkdansringen.se? Då kan du behöva läsa
det här!
För att komma åt att läsa e-post via webmail ska du nu använda www.websupport.se. Uppe i
hörnet till höger hittar du webmailinloggningen. Det finns även en direktlänk som går att
använda https://webmail.websupport.se/
Det har skett en del förändringar inom webbföretaget vilket har gjort att man har bytt
webbsida.

Föreningar och distrikt med egna websidor liggande
på Folkdansringens webbhotell
Detta gäller distrikt eller förening med egna installationer av Wordpress eller Joomla på sina
ftp-konton hos Svenska Folkdansringen.
Webbhotellet har plockat bort en del äldre versioner av PHP. Anledningen är att de inte längre
underhålls av utvecklarna. PHP 5.4 är bortplockad och har blivit uppgraderad till PHP 7.2
vilket kan göra att sidan kan behöva uppdateras.
Webbhotellet rekommenderar alla att undersöka vilken PHP-version man använder och att
man uppgraderar till åtminstone version 7.2.

Nyhetsbrev till alla
Från och med det här nyhetsbrevet eller informationsbrevet kommer kansliet att skicka det till
föreningar, distrikt och alla medlemmar med e-postadress angiven i medlemsregistret
www.dans.se.
Informationen kommer att vara varierad. En del information rör alla medan en del information
enbart rör förening, distrikt eller funktionärer. För att göra arbetet enkelt för kansliet
kommer informationen skickas från utskicksfunktionen i dans.se. Funktionen har ett enkelt
layoutprogram med begränsade funktioner. Vi arbetar för att det ska bli trevligt att läsa för
alla.

