Dansen startar igen!
Välkommen till en ny termin vt 2019 !

Hjälp oss att göra reklam

Vi har redan delat ut reklam vid de internationella studenternas välkomstmässa. Fredagen den
1/2 kl 12-16 (lagom inför vår andra danskväll) delar vi ut reklam utanför AF i samband med
Hälsningsgillet. Vi skulle gärna vilja ha några till – alldeles särskilt några under 40 år – som delar ut. Du behöver inte vara
med hela tiden. Anmäl dig till Bertil Ekenberg, bertil.ekenberg1@gmail.com!
Vi behöver också hjälp med att sätta upp reklamblad runt om i Lund och speciellt på universitetsinstitutionerna. Nu före
terminsstart! Anmäl dig till Bertil!

Söndagsdansen

Vi startar som vanligt sista söndagen i januari – det blir 27/1 – och dansar varje söndag fram till 12/5 utom påskdagen
(21/4).

De 3 första gångerna (27/1, 3/2, 10/2) är det liksom förra året NYBÖRJARKURS enbart för denna och förra
terminens nybörjare kl 18.30-20.00. Sedan dansar vi alla tillsammans 20.00-20.30, för att därefter ha fortsättningsdans kl
20.30-21.30; du måste kunna körepolska eller hambo för att komma på fortsättningsdansen!

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 följande gånger (fr o m 17/2) hela kvällen från 18.30!
(Släpp inte in ungdomsgänget från Klostergården, när du går in eller ut!)

Sista gången – söndag 12/5 – övar vi något uppvisningsprogram, både vad vi skall ha till Folkmusikens dag och något
mer allmänt. Alla är välkomna att testa hur enkelt det faktiskt är att dansa ett sådant program.

Fest

Lördagen den 18/5 kl 19.00 har vi fest på Studieförbundet Vuxenskolan, Glimmervägen 6. Vi bestämmer senare under
terminen om det blir knytkalas eller inköpt mat. Anmälan i förväg på lista på dansen eller till Tord Jönsson, tordaiga@
gmail.com.

Folkmusikens Dag

En söndag i maj brukar det vara Folkmusikens Dag på Kulturen. Det är ännu oklart om det blir i år och vilken söndag det
blir, men då brukar det vara folkmusik och dans på Kulturen hela eftermiddagen.
Dit kommer många spelmän och både vi och andra grupper brukar ha dansuppvisning. Tyvärr tar Kulturen 120 kronor i
entré (något billigare för studenter och pensionärer). Men du kommer in gratis, om du deltar i vår dansuppvisning (eller har
med folkmusikinstrument)! Som medlem i folkdanslaget kan du även låna folkdräkt för uppvisningen gratis! För att vara
med på uppvisningen måste du vara med på övningen som äger rum 12/5. Anmäl helst ditt deltagande senast 5/5 på lista på
dansen eller till Stig Hellemarck, stig.hellemarck@tele2.se, så vi kan göra ett program som passar deltagarna!

Uppvisningar i övrigt

På midsommarafton 21 juni dansar vi uppvisning vid lunchtid på Gunnesbo 4H-gård, på eftermiddagen på Kulturen och
sedan på Habo i Lomma, där vi avslutar dagen med goda sillmackor och jordgubbar. Oftast blir det ett par uppvisningar
även i veckorna närmast före midsommar!
Vi övar 12/5 och preliminärt även 16/6. Det är inte svårt att vara med - du behöver bara kunna nybörjardanserna ordentligt
och sedan lägger vi kanske till någon mer enkel dans. Anmälan i förväg på lista på dansen eller till Stig Hellemarck.

Spelstuga

Alla spelsugna är välkomna till våra spelstugor som hålls en gång i månaden. Alla är välkomna oavsett instrument och erfarenhet. Bland annat lär vi oss låtar, övar på och diskuterar spel till dans samt förbereder oss inför uppvisningar. Självklart
är vi öppna för alla idéer och aktiviteter, och har man ett förslag eller helt enkelt bara undrar något, så får man gärna höra
av sig till Elin Gustafsson på elin.gu123@gmail.com.
Vårens spelstugor drar igång torsdagen den 7/2 och fortsätter därefter den 14/3, 11/4, 9/5 och 13/6. Vi startar kl 19.00 och
platsen är Vuxenskolan i Lund (Glimmervägen 6), första rummet till vänster.

Sy folkdräkt eller hyr!

Lagets systuga är öppen för medlemmar utan kostnad, om du vill sy dräkt, ändra, få köpråd eller kanske sy något dekorativt
såsom bröstlapp, kjolficka, kilmössa, handledsmuddar, vantar, nåldyna, nålbrev m m. Systugan är öppen lördagarna 26/1,
VÄND!

2/3, 23/3 och 13/4 kl 9-12 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Glimmervägen 6. Nya deltagare ombeds
kontakta Viktoria Stenqvist, 046-735814, 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!

Resa till Tyskland 4-9/7

Även i år åker vi till Tyskland i juli. Vi har blivit inbjudna av 66:e Internationales Trachtentreffen der Mosel in Kröv.
Kröv är en liten ort vid Moselfloden. Vi dansar uppvisning och tittar på ett tiotal andra grupper från olika länder. En av dagarna är det en parad med alla grupperna. Vi är borta 4-9/7. Prel avgift 1500 kr. På fortsättningsdansen 17/2 finns möjlighet
att få ev mer info eller prata med andra som vill med. Anmälan senast 20/3. Infoblad bifogas!

Besök från Sing- und Spielkreis Heidelberg i juli

Troligen får vi besök av detta tyska folkdanslag, som vi stannade till hos förra året. De har varit här någon gång för länge
sedan och vi har stannat till där ibland vid resor på det hållet. Det är en mycket trevlig grupp och med en åldersblandning
ungefär som vår. Det är dock inte helt klart med om de kommer och exakt när. I så fall behöver vi värdar! Vi ordnar också
en eller två danskvällar och troligen får de göra en uppvisning – i övrigt blir det ett turistprogram i vanlig ordning.

Distriktets kurser

Folkdansringen Skåne ordnar bl a följande kurser:
* Textil småslöjd, i Helsingborg lördag 9/2. Under dagen får du lära att fläta strumpeband med dekorativ avslutning, tränsa
trådknappar och singla bollar. Pris inkl morgonfika, lunch och eftermiddagskaffe samt material 200 kr för medlemmar i
Folkdansringen Skåne. För icke medlemmar 450 kr.
* Varifrån och vart? – en dansrundresa i Europa för att finna dansglädje. Lördagen den 2 mars i Helsingborg. Pris inkl
morgonfika, lunch och eftermiddagskaffe 190 kr för medlemmar i Folkdansringen Skåne, 430 kr för icke medlemmar.
Om du vill ha mer info eller anmäla dig, så kontakta snarast (det kan bli fullt!) Stig Hellemarck, stig.hellemarck@tele2.
se.
Medlem i Folkdansringen Skåne 2019 är du, om du betalt medlemsavgift till folkdanslaget ht 18 och betalar vt 19.

Lagsammanträden

Söndagarna 3/3 och 5/5 i samband med dansen. I mars behandlas verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2018.
Vid mötet i maj beslutas om medlemsavgift för hösten. Andra ärenden att behandla skall anmälas till sekreteraren Bertil
Ekenberg, bertil.ekenberg1@gmail.com, senast 14 dagar före möte.

Medlemsavgift

Avgiften är oförändrat endast 200 kr (t o m det år man fyller 16 år: 170 kr) för hela terminen.
Avgiften skall vara oss tillhanda allra senast 15/2. Betala gärna till vårt plusgiro 53 56 94 - 4.
Om du betalar medlemsavgiften med internetbank och inte får plats med adress, telefon, e-postadress och personnummer
(och om vi inte fått uppgifterna förut), så kan du meddela sådana uppgifter till Terese Nilsson, som sköter medlemsregistret,
terese.k.nilsson@gmail.com. Meddela även fortlöpande adressändringar till henne!
Om du betalat medlemsavgift för ht 18 och betalar i tid vt 19, så ingår medlemskap i Svenska Folkdansringen för 2019.
Bl a får du tidskriften Hembygden och kan gå på distriktets kurser för subventionerat medlemspris (se ovan).

Löpande info under terminen

Hemsida: www.lundsstudentersfolkdanslag.se. Vi finns också på Facebook; gilla gärna vår sida!
Ibland skickar vi info via mail. Om du inte fått några mail tidigare, så skicka din mailadress till stig.hellemarck@tele2.se.
Vi kan inte lova att skicka ut om allting via mail, så kolla alltså gärna Facebook och hemsida också.
Om du ändrar telefonnummer, adress eller mailadress, så meddela Terese Nilsson, terese.k.nilsson@gmail.com
Har du frågor om något, så hör gärna av dig till Stig Hellemarck, tel 076 064 7240, stig.hellemarck@tele2.se.

Diverse

Vi brukar göra en matrikel över senaste två terminernas medlemmar och skicka ut i slutet av sommaren. Har du något emot
att stå med i matrikeln, så hör av dig till Stig Hellemarck, stig.hellemarck@tele2.se.
Kan du kopiera gratis/billigt åt oss? Hör av dig i så fall!

Andra föreningar i närområdet ordnar dansarrangemang följande lördagar:
Malmö Folk 9/2, 23/3, 13/4 och 11/5
Skånes spelmansförbund, Axelgård, Vallkärra: 16/3

