Dansledarutbildning – Tema Uppvisning
Nu är det dags för nästa block av Folkdansringens nya dansledarutbildning med Tema
Uppvisning. Emma Karlsson, Sara Lindström, Cecilia Lindqvist och Annika
Emanuelsson är instruktörer.
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Hur får man med alla i gruppen?
Hur bygger man olika program?
Inspiration hur man skapar temauppvisningar
Scenfokus
Koreografi
Ge danser olika uttryck
Musikplanering
Metodik och ledarskap

Kursen äger rum med start kl 10.00 den 12 november och slutar kl 14.00 den 13
november 2022, med möjlighet att komma redan på fredagskvällen den 11 november.
Kursplats är Eric Sahlström Institutet i Tobo. Denna gång genomför vi kursen på en
kursgård med möjlighet till övernattning på plats, eftersom detta efterfrågats av
deltagare vid tidigare kurstillfällen. Deltagaravgiften är 1000 kr för medlemmar 25 år
och yngre och 1250 kronor för medlemmar 26 år och äldre. Kursavgiften inkluderar

mat (lunch och middag på lördagen, samt lunch på söndagen). Avgift för boende
tillkommer. Mer information hittar du på hemsidan och inbjudan finns även i pdf.
Det finns bara 30 platser, så anmäl dig redan idag via dans.se!
För frågor kontakta Cecilia Lindqvist som är kursansvarig på
cecilia.lindqvist@folkdansringen.se eller 070-130 55 16
Dans- och musiksektionen & Barn- och ungdomssektionen

Barnläger 2022
Har du barn eller barngrupp i åldrarna mellan 7 och 13 år som tycker om att
dansa?
Se till att komma till vårt riksbarnläger i Linköping!
Vi ska dansa, pyssla, leka, äta, mysa och träffa gamla och nya kompisar.
Under lägret får du också möjlighet att dansa danser inför BARNLEK 2023 i Lerum,
Sverige.
Lägret är den 28-30 oktober i Linköping. Kostnaden är 500 kr för medlemmar i
Svenska Folkdansringen och 600 kr för övriga deltagare. Boende sker på golv.

All information om lägret hittar du på Folkdansringens hemsida, följ länk.
Anmälan sker via dans.se.
Hela inbjudan i pdf hittar du här.
Barn- och ungdomssektionen

Du har väl inte missat att anmäla dig till
Webbinariet Trådslöjd den 21 spetember, information och anmälan hittar du via
länken.
Digital mötesplats med start den 27 september, information och anmälan hittar du via
länken.
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