
LSF vår och sommar
Söndagsdans: 8/4 helt vanlig söndagsdans på Mötesplats Klostergården kl 18.30-21.30.
15/4 spelar Lunds spelmansgille till terminens sista söndagsdans och vi dansar de flesta av terminens danser. 
I pausen lagsammanträde – finns bara 1 ärende: höstens avgift (styrelsens förslag: oförändrad).

Knytkalasfest: lördagen den 21/4 kl 19.00 på Vuxenskolan. Det brukar bli gott och trevligt! Först äter vi och sedan 
dansar vi. Tag med mat till många och dryck, tallrik, bestick, etc till dig själv! Laget bjuder på kaffe och te. Gratis för 
medlemmar, avgift (för musik och lokal) 40 kr för övriga. Förhandsanmälan senast 15/4 på lista på dansen eller till 
Tord Jönsson, tordaiga@gmail.com, så vi vet, om vi blir tillräckligt många. Kom i tid, annars fungerar det inte!

Allmän uppvisningsövning söndagen den 6/5 kl 18.30 på Klostergården. Alla är välkomna att testa vilka danser 
vi har med på sommarens uppvisningar! De flesta danserna är från nybörjardansen, så det är inte så svårt.

Uppvisningar:
sö 27/5. Folkmusikens Dag på Kulturen kl 13-17.
lö 16/6 har vi uppvisning med midsommarfirande på Rosengårds center i Malmö någon gång mellan kl 10 och 12. 
on 20/6 kl 14 har vi uppvisning på Päronskogens äldreboende i Malmö. 
fr 22/6 (midsommarafton) kl 12 dansar vi uppvisning på Gunnesbogården och under eftermiddagen (14.30 o ev 15.30) 
på Kulturen och efteråt blir det fest för uppvisningsdeltagarna. 
Fler uppvisningar i maj-juni kan tillkomma.
lö 25/8 Skånedan. Vi träffas föreningar från olika håll i Skåne i Eslöv vid lunchtid och gör under eftermiddagen både 
egna uppvisningar och en gemensam. På kvällen dans. Folkdansringen Skåne bjuder alla deltagande medlemmar på 
lunch. 
Anmälan till uppvisningarna till stig.hellemarck@tele2.se, gärna ganska snart, men det går också bra att anmäla sig 
6/5
Behöver du låna dräkt, så hör av dig till viktoria.stenqvist@gmail.com.

Besök från Frankrike. Folkdanslaget Chez nous en Nivernais från Nevers, Frankrike, besöker oss 5-11/6 med 
spelmän (vevlira och fiol) och dansare. Programmet är inte klart, men nästan säkert blir det uppvisning på Kulturen 6/6 
i varje fall för de franska gästerna och fest lördag 9/6.Vi behöver värdar, anmälan till stig.hellemarck@tele2.se, gärna 
ganska snart.

Resa till Tyskland: besök hos folkdanslag i Heidelberg och därefter deltagande i festival i Bitburg, dit det kommer 
20 folkdans- och musikgrupper från 13 länder. Vi kan fram till 28/4 komplettera med fler deltagare. Info: stig.helle-
marck@tele2.se.

Spelstuga torsdagarna 5/4, 3/5 och 31/5 kl 19 på Studieförbundet Vuxenskolan.

Systuga: Systugan 21/4 är inställd. Som kompensation ordnas systuga både 14/4 och 28/4, som vanligt kl 9-12 på 
Vuxenskolan.


