Midsommarfirande – var du än är!
Som vi längtar efter att fira midsommar! I år bjuder Svenska Folkdansringen i
samarbete med Kulturens in alla till ett gemensamt firande med hjälp av två filmer, en
kurs i kransbindning och ett webbinarium om midsommarstången och dess
betydelse. Folkdansringen kommer att bjuda på midsommarstämning, glädje,
sånglekar, dans, musik, dräkter, samtal om midsommar och dess traditioner.
Filmpremiären är den 24 juni kl. 18.00, dagen innan midsommarafton, på
Folkdansringens YouTubekanal, webbsida, Facebooksida samt på firamidsommar.se.
En film innehåller danslekar – så ta tag i barn, barnbarn, familjen, grannen och dansa
tillsammans eller själv.
Den andra filmen är från Folkdansringens föreningars uppvisningar blandat med
trevliga samtal kring midsommar. Perfekt att sitta och titta på i samband med en fika
eller varför inte ta en svängom.
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 filmerna och
dansa med, eller se, lyssna och njuta av härlig musik och känna den där speciella
midsommarstämningen.

Lär dig binda en vackert blomstrande
midsommarkrans

Välkommen på kurs i kransbindning med Fanny Lindblad och Anna Wengdin från
Blomsterverkstan & Nya Rum.

Under kurskvällen lär du dig binda en midsommarkrans såsom floristerna gör – en
krans du kan bära under hela midsommarhelgen.
Material till stommen kan beställas i förväg om du inte har det sedan tidigare.
Datum och tid: Tisdagen den 15 juni klockan 19.00-20.30
Plats: Digitalt via Zoom
Material: Kransbindningskit går att beställa i samband med anmälan för 85 kr. Kom
ihåg att betala via Swish i samband med din anmälan – se instruktioner nedan!

Blommor plockar/köper du själv.
Sista anmälningsdag: 7 juni om du önskar kransbindningskit, 14 juni om du redan
har material. Anmälan till kursen klicka HÄR

EN MIDSOMMARSTÅNGSDRÖM
Webbsänt samtal om midsommarstångens betydelse
Datum och tid: 22 juni kl. 12.00-13.00
Plats: Kulturens Facebooksida
Medverkande: Jonas Ringdahl, Tora Wall, Tommy Kuusela och Maria Björkroth
Midsommarstången är ett av midsommarens mest välkända inslag. Men vad
symboliserar den egentligen - sommaren, svenskheten, fruktbarheten eller något helt
annat? I ett samtal mellan Tora Wall, Tommy Kuusela och Maria Björkroth får vi
höra om midsommarstångens och midsommarens traditioner och historia, symboler
och lokala variationer. Hur har det varit och hur är det nu? Samtalet leds av Jonas
Ringdahl från Svenska Folkdansringen.
GÖR SÅ HÄR FÖR ATT TITTA
Ingen föranmälan krävs. Se utsändningen via denna länk:
https://www.facebook.com/Kulturensbildningsverksamhet

Svenska Folkdansringens riksstämma 2021 blir digital
Vid riksstyrelsemötet den 16 maj beslutades att riksstämman även 2021 blir digital.
Helgen är som tidigare planerat den 25-26 september. Ytterligare information om
anmälan m.m. skickas direkt till distrikten samt läggs upp på Folkdansringens
webbplats.

Folkdansringens Digitala träffar - planerad fortsättning
i september!

Vi i dans- och musiksektionen är jätteglada för en så god uppslutning på vårens
Digitala träffar. Tack alla som var med och bidrog till bra samtal och inspirerande
innehåll! En fortsättning är planerad till september. Mer information kommer när det
närmar sig. Håll utkick på Svenska Folkdansringens webbplats och sociala medier.
Hälsningar Dans- och musiksektionen

Nu laddar vi för 2021 års Dans- och spelmansstämma
från Svenska Folkdansringen!

Vi gör en Digi-Dans- och spelmansstämma i år igen eftersom Stockholms
Kulturfestival inte kommer att kunna genomföras. Information om stämman kan du
hitta på www.dansochspelmansstamma.se.

Trevlig sommar!
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