Nu hjälps vi åt att fira midsommar tillsammans!
Vi längtar till midsommar och önskar såklart att vi skulle kunna fira som vanligt med
dans och lek kring midsommarstången. Svenska Folkdansringen vill trots den
situation som råder, bidra till att bjuda på midsommarstämning och glädje genom att
visa upp och förmedla våra föreningars tidigare midsommaruppvisningar.
Därför inbjuder vi nu ALLA Folkdansringens föreningar som vill, att skicka in
inspelade midsommaruppvisningar! Så oavsett om du firar med bara dina närmaste i
trädgården hemma, på gården utanför ditt hus eller hemma i vardagsrummet – vill vi
att du ska kunna slå på filmen och dansa med eller se, lyssna och njuta av härlig musik
och känna den där speciella midsommarstämningen!
Materialet kommer att klippas ihop till en film där era midsommaruppvisningar
blandas med samtal om midsommar, folkdräkter, hantverk och traditioner.
Filmen har premiär på Svenska Folkdansringens YouTubekanal dagen innan
midsommar och kommer även att läggas ut på webbsidan firamidsommar.se samma
dag.
Skicka in materialet som videofil till rikskansliet@folkdansringen.se senast den 23
maj (ej länk till YouTube eller Facebook) gärna via en fildelningstjänst t.ex. Dropbox,
Sprend eller WeTransfer.
Kom ihåg att kolla så det är okej för de som är med på filmen att det kommer att
läggas ut på Svenska Folkdansringens webbsida och sociala medier.

Filmskapande för nybörjare – att göra minutfilm
Kulturens Bildningsverksamhet välkomnar till en crash course i filmskapande där du
kommer till kursen med en filmidé och lämnar med en färdig film, som är exakt en minut

lång.
Inga förkunskaper krävs, utöver grundläggande datorvana. Alla kan göra film! Kursen är
kostnadsfri!!
För mer information; datum, genomförande m.m. besök Kulturens hemsida, klicka här.

Hur ser föreningens stadgar ut?

Hur länge sedan kontrollerade föreningen sina stadgar?
Även om man har gjort det och kommer fram till att - ja, vi är nöjda med den
skrivningen som finns - är det viktigt att läsa igenom stadgarna med jämna
mellanrum.
För att underlätta arbetet med föreningarnas stadgar har Svenska Folkdansringen nu
tagit fram nya normalstadgar för hur föreningarnas stadgar bör se ut. Ni hittar dom här
på Svenska Folkdansringens webbplats klicka här.
Om och när föreningen eller distriktet ändrar i sina stadgar ska de skickas in till
riksorganisationen för godkännande.
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