Dans- och spelmansstämman
Välkommen du spelman, dansare och musikdiggare till scenen, parken och dansgolvet
i Kungsträdgården, Stockholm! Vi hoppas att kunna skapa glädje och gemenskap
tillsammans i musik och dans, med en bredd och nyfikenhet för både vana och
nybörjare.
Söndag 21 augusti 2022 mellan kl 12.00 - 23.30 bjuder Svenska Folkdansringen
tillsammans med Stockholms Kulturfestival återigen på Dans- och Spelmansstämman
på plats på Karl XII:s torg, Kungsträdgården.
All information hittar du på Dans- och spelmansstämmans webbplats. Följ länken till
rätt sida.

Riksforum 2022
Under riksstämmohelgen, 17-18 september, kan du förutom att lyssna på
riksstämman, delta i lördagskvällens samkväm även gå en kurs;
Danser från Västkusten med fokus på Halland
Lördag 17 september kl.13.30 – 17.00. Ledare Claes Pehrsson.

Du kommer att få ett smakprov på halländska danser, såsom Kadriljer, Gustav skål,
Snoepolska och Dans för 5 par.
Spelstämma med halländska låtar
Lördag 17 september kl. 13.30 – 17.00. Ledare Sven-Göran Svensson
Ta chansen att få spela halländska melodier tillsammans.
Brickbandsvävning
Söndag 18 september kl. 9.30 – 12.00. Ledare Kirsten Drejdal
Mer information och anmälan hittar du på Svenska Folkdansringens webbplats. Följ
länken till rätt sida.

Riksstämman 2022
Handlingarna till årets riksstämma finns nu på Svenska Folkdansringens hemsida. Följ
länken till rätt sida.

Höstens webbinarium
Intresset för Folkdansringens webbinarier har varit stort så vi fortsätter med det. Tre
datum och teman är klara inför hösten och naturligtvis är det gratis även
fortsättningsvis för medlemmar.
21 september, Luffarslöjd med Jonas Ringdahl.
Du får steg för steg se hur det går till att göra krokar etc. Ett slöjdtema som önskats av
många medlemmar.
17 oktober, Herrskapsdans med John Wickman.
Vad menas med herrskapsdans, var dansas det och vilka dansade dessa danser. Måste
man vara balettdansös för att kunna vara med?
16 november, Landskapsrätter med Marianne Pipping Ekström.
Är rätterna speciella i ett landskap eller är det regioner? Hur sprids kunskapen och hur
gamla är rätterna egentligen?

Boka datumen redan nu! Inbjudan till respektive webbinarium kommer via e-post till
medlemmar, distrikt och föreningar så snart de finns klara.
Välkommen!
Marianne Halling, 1:e vice Riksordförande

Digital mötesplats hösten 2022
Välkommen till digital mötesplatsen, där vi tillsammans bestämmer träffarnas
innehåll!
Under hösten 2022 kommer träffarna att fortsätta med vårens inriktning dvs en träff
för dansare, en träff för spelmän och en gemensam träff.
Höstens träffar är som följer: 27 september (inriktning främst dans), 26 oktober
(inriktning främst musik) samt 22 november (gemensam träff för alla).
Du kan delta på enstaka eller på alla träffarna. Har du frågor, så hör av dig till
annika.emanuelsson@folkdansringen.se eller cecilia.lindqvist@folkdansringen.se
Anmälan till den digitala mötesplatsen görs via dans.se. Klicka här för direktlänk till
anmälan.
Du kan även träffa oss Dans- och musiksektionens ledamöter på Riksstämman.
Välkommen!
Dans- och musiksektionen via Jimmy Persson

Livstycken och västar i folkligt dräktskick
med dräktskicket i Toarp i fokus

Kursdagarna kommer att behandla dräkthistoria, utvecklingslinjer, lokala variationer i
hela landet samt demonstrationer, visning av äldre plagg och diskussioner. Fördjupad
presentation av dräktskicket i Toarp, Västergötland, samt textilproduktionen i
Sjuhäradsbygden, västgötahandelns och Knallarnas betydelse.
Under den 8-9 oktober kommer Thomas Johansson, Lena Gustafsson, Håkan Liby
samt medlemmar i Toarpsgruppen att dela med sig av sina kunskaper.
Mer information och anmälan hittar du på Svenska Folkdansringens webbplats. Följ
länken till rätt sida.
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