Folk och Världsmusikgalan
Missa inte årets Folk och världsmusikgala den 27 mars!
Mer information hittar du på www.folkgalan.se
På bilderna ovan ser ni bland andra några Folkdansringare som deltar i två olika
seminarier under Folk och Världsmusikveckan, 23-27 mars.
Smycken, rosor och huvudbonader den 23 mars kl 14.00 och
Dans på distans den 25 mars kl 14.00.
Länkarna i seminarienamnet går direkt in på facebook där seminariet sänds.

Vill du växa?
Möjlighet finns att söka stipendium ur Svenska Folkdansringens två fonder.
Ansökan ska vara verkställande utskottet tillhanda senast den 1 maj. Ansökan skickas
till rikskansliet@folkdansringen.se
eller per brev till Svenska Folkdansringen, Torggatan 3, 112 65 Stockholm.

Stipendier ur Gustav Karlssons minnesfond
Tre stipendier á 1 000 kr delas ut för utbildning till goda ledarkrafter. Av ansökan ska
framgå namn, förening, ledaruppdrag och vilken utbildning som pengarna söks för.

Stipendium ur Eric Ströms hedersgåva
Eric Ströms hedersgåva vänder sig till ledare och/eller försöksverksamhet bland
personer med funktionsnedsättning av olika slag, som genom Svenska
Folkdansringens verksamhet kan beredas en inspirerande kontakt med medmänniskor
och ökad kunskap om svensk folklore. Ett stipendium á 3000 kr delas ut. Av ansökan
ska framgå namn på förening eller ledare och en beskrivning av verksamheten som
bedrivs eller, om ansökan avser ny verksamhet, en beskrivning av den tänkta
verksamheten.
Mer information hittar du om fonderna på Folkdansringens webbplats.

Sök medel
I satsningen "Kulturens kapillärer" stöttar Ideell kulturallians lokala kulturföreningar
runt om i Sverige. De ger stöd till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas,
testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra. Allt för
att vi ska få en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar, och passa på att
utvecklas medan vi väntar!
Sista anmälningsdag är den 7 april.
Exempel på projekt som man kan söka stöd för kan vara:
•
•

Din förening vill hålla en serie med föreläsningar och bjuda in etablerade
talare. Ni behöver medel till arvoden och teknik.
Din studiecirkel vill ansluta er till en digital plattform och behöver få
professionell hjälp för att komma igång.

Direktlänk till ansökan
Sista ansökningsdag är 7 april.
Mer information och kontaktpersoner hittar du på Ideell Kulturallians hemsida,
Krisstöd 2021 www.ideellkultur.com/kris2021

Häng med på fest!
Den 25 april, kvällstid, kommer det anordnas en digital jubileumsfest med dans,
pyssel, spel och mys för ungdomar. Just nu håller Barn- och ungdomssektionen på att
ordna med detaljer och inbjudan kommer inom kort.
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www.folkdansringen.se

