Dags att dansa igen!
ht 2018

Söndagsdans

Terminsstart söndagen den 9 september. Välj vad du vill på dagen, men välj Lunds studenters folkdanslag på kvällen!
Vi testar en termin till samma upplägg som i våras:
De 3 första gångerna (9/9, 16/9, 23/9) är det kl 18.30-20.00 NYBÖRJARKURS enbart för denna och förra
terminens nybörjare Därefter dansar vi alla tillsammans 20.00-20.30, för att sedan ha fortsättningsdans kl 20.30-21.30.
Under resten av terminen är det som vanligt, dvs alla är välkomna redan kl 18.30.
Du som dansat mer än en termin är alltså de första tre gångerna välkommen att dansa kl 20.00-21.30 (kom gärna från 19.50)
och därefter (fr o m 30/9) hela kvällen från 18.30!
Söndagsdansen fortsätter varje söndag t o m 2/12.
Värva gärna nya deltagare – vi har plats till fler dansare! Terminsstarten och en del annat som händer kommer också att
finnas på vår Facebooksida (Lunds studenters folkdanslag). Gilla och dela gärna våra arrangemang, så finns det chans att
fler ser informationen och gilla gärna sidan som sådan! Vill du hjälpa till att sätta upp affischer, så kontakta Bertil Ekenberg,
bertil.ekenberg1@gmail.com, 0708-35 03 36.

Kulturnatten

På Kulturnatten lördag 15 september, är Lund fullt av aktiviteter och människor. Dansbanan är i år, liksom förra året, förlagd till Stenkrossens innergård, Kastanjegatan 13, Lund. Kl 18.15-18.45 gör vi en kort enkel uppvisning (t ex engelska
eller slängpolska) i vanliga kläder, lär ut schottis och avslutar med en långdans med publiken, detta i syfte att locka fler
deltagare till vår söndagsdans. Det behövs ju då, att en del av oss som redan dansar är med på utlärningen på Kulturnatten,
så välkommen att vara med! Vi ses där kl 18.00 och bestämmer vad vi visar upp. Anmäl helst i förväg till Stig Hellemarck,
stig.hellemarck@tele2.se.
Olika föreningar har dans på dansbanan kl 12.00-23.50. Prel program för vad som händer på dansbanan finns på
https://goo.gl/96efem. Det lär så småningom komma ett definitivt program på www.kulturnatten.nu, välj Dansbanan.

Julfest

Lördagen den 8 december avslutar vi terminen med julfest, även kallad jullekstuga. Naturligtvis med julmat och dans. Vi
håller till på Studieförbundet Vuxenskolan, Glimmervägen 6, kl 19-24. Avgift 130 kr. Bindande förhandsanmälan på lista
på dansen eller till Tord Jönsson, tordaiga@gmail.com, senast söndagen före.

Spelstuga					

Spelstugorna fortsätter i höst och vi träffas var fjärde torsdag 13/9 - 6/12 (13/9, 11/10, 8/11 och 6/12) kl 19-22. Vi håller
till i rum Ametisten på Studieförbundet Vuxenskolan. Vi bestämmer själva vad vi vill göra av det, men tanken är att vi ska
kunna bygga upp en gemensam repertoar och öva på vårt dansspel. Och såklart ha väldigt trevligt. Alla som spelar något
instrument är välkomna. Hör av dig till Elin Gustafsson, elin.gu123@gmail.com, vid frågor.

Sy folkdräkt eller hyr!

Lagets systuga (sy dräkt, ändra eller få köpråd) är öppen var tredje lördag 15/9 - 17/11 (15/9, 6/10, 27/10 och 17/11) kl 9
-12 i textilsalen i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Glimmervägen 6.
Nya deltagare ombeds kontakta Viktoria Stenqvist 046-73 58 14; viktoria.stenqvist@gmail.com.
Folkdanslaget hyr ut folkdräkter till både medlemmar och andra. Utan kostnad till medlemmar vid lagets uppvisningar och
till en låg kostnad om du önskar disponera dräkten en längre tid. Kontakta Viktoria i god tid.

Lagsammanträden

Söndagarna 30 september och 25 november i samband med dansen, prel kl 20.00 (tid anges i kallelse, som sätts upp veckan
före). Vid mötet i november väljs funktionärer för 2019 och beslutas om bl a medlemsavgift för våren 2019.
Ärenden att behandla skall anmälas till sekreteraren Bertil Ekenberg, bertil.ekenberg1@gmail.com, senast 14 dagar före
möte.

VÄND!

Medlemsavgift

Avgiften är oförändrat endast 200 kr för hela terminen.
Avgiften skall vara oss tillhanda senast 27/9. Enklast betalar du till vårt plusgiro 53 56 94 - 4.
Medlemsavgift för höstterminen 2018 + vårterminen 2019 inkluderar även medlemsavgift till Svenska Folkdansringen för
2019 (du behöver inte betala våren nu).

Matrikel

Med utskicket får du en matrikel över dem som varit medlemmar ht 2017 och/eller vt 2018.
Om vi inte har din mailadress eller om det är något fel i matrikeln, så maila ändring till Terese Nilsson, terese.k.nilsson@
gmail.com, 073-026 65 74.

Löpande info under terminen

Om det blir ytterligare aktiviteter, så försöker vi informera på dansen och via mail. Om du inte redan får info via mail, så
skicka din mailadress till stig.hellemarck@tele2.se. Vill du att vi tar bort din mailadress från utskickslistan, så är det också
bara att maila om det.
Har du frågor om något, så hör gärna av dig till Stig Hellemarck, tel 076 064 7240, stig.hellemarck@tele2.se, helst på
mailen.
Kolla även in vår hemsida www.lundsstudentersfolkdanslag.se! Vi finns också på Facebook; gilla oss gärna!

Distriktets kurser

Folkdansringen Skåne ordnar en del kurser. Om du varit medlem i vårt folkdanslag ht 2017+vt 2018, så är du medlem i
Folkdansringen och går för det billigare priset.
Lördagen den 6/10 kl 09.30-17.00 är det kurs i Eslöv i danser från södra Västergötland med Thomas Johansson och Anita
Widell från Borås som instruktörer. Pris 300 kr för medlem i Folkdansringen Skåne, 575 kr för övriga. Priset inkluderar
morgonfika, lunch och eftermiddagskaffe.
Lördagen den 20/10 kl 09.00-16.30 är det kurs i tvåändsstickning. Pris 160/400 kr inkl morgonfika, lunch och eftermiddagskaffe samt material.
Vårens kurser (2019) brukar vara beslutade i början av november. Hör av dig till Stig om du vill ha info, för första kursen
brukar vara redan vecka 3.
Begränsat deltagarantal. Det blir ofta fullt, så hör av dig till Stig Hellemarck, stig.hellemarck@tele2.se, om du vill gå eller
ha mer info.

Övrigt

Flertalet av våra aktiviteter anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). LSF för medlemsregister. SV
för deltagarförteckning.

