Äntligen dans!

Efter drygt 1,5 års paus p g a corona kan vi nu sätta igång vår dansverksamhet igen. Vår
söndagsdans börjar den 3 oktober. För att det skall bli en termin av någorlunda normal
längd dansar vi till söndagen den 12 december och sedan blir det jullekstuga lördagen
den 18 december.
Vi dansar kl 18.30-21.30. Ingen vet hur många nybörjare och fortsättare vi får denna terminen, men vi planerar att under de första 1,5-2 timmarna anpassa utlärningen till nybörjare,
under sista delen av kvällen till fortsättare. Även fortsättarna är dock välkomna redan kl 18.30.
Allt blir dock inte helt som vanligt denna termin. För att minska risken för smittspridning bör man bara dansa
med högst två partner under kvällen – helst bara med en. Vi kommer därför också att undvika partnerbytesdanser. Om du inte har någon given partner, så kom när vi startar kvällen, så kan du väl försöka hitta någon då!
Är du förkyld bör du stanna hemma! Enligt folkhälsomyndighetens anvisningar bör dessutom den som inte är
fullvaccinerad inte dansa med annan än person från det egna hushållet.

Kulturnatten 2 oktober

Vi kommer inte att göra någon affischkampanj denna terminen och har ju inte heller kunnat propagera hos de
utländska studenterna, men på kulturnatten lördagen den 2 oktober gör vi ett litet försök att kanske få med några
fler dansintresserade. Kom och hjälp till att visa att dans är roligt! Kl 19.40-20.10 på innergården till Stenkrossen, Kastanjegatan 13, dansar vi i vanliga kläder slängpolska och schottis, sedan lär vi ut schottis och långdans.
Samtidigt som du själv får dansa, så värvar vi kanske några nya medlemmar!
Anmäl gärna så snart som möjligt till Per Brax, per@brax.se, att du kommer. (Det går att komma utan att anmäla
sig också, men bra att vi vet att det kommer folk.)
Åtminstone kl 12.00-22.40 och kanske längre är det olika uppvisningar och dansutlärningar på Stenkrossen, så
prova gärna något mer! För program se https://bit.ly/dans21

Spelstuga (Folkmusik) och Systuga (Folkdräktssömnad)

Dessa aktiviteter har redan påbörjat terminen och fortsätter enligt tidigare info. Vill du vara med så kontakta Elin
Gustafsson, elin.gu123@gmail.com respektive Viktoria Stenqvist, viktoria.stenqvist@gmail.com.

Lagsammanträden

hålls i samband med dansen 17/10 (fyllnadsval till valberedningen) och 5/12 (medlemsavgift vt 2022, dräkthyra
2022, val av funktionärer för 2022). Föredragningslista anslås söndagen före.

Medlemsavgift

Skall vara inbetald senast 20/10. Den är 200 kr för hela terminen. Den som varit medlem någon tidigare termin
under 2020 eller 2021 och tycker sig inte ha fått ut tillräckligt för sin avgift då kan betala 100 kr nu. De det gäller fick särskilt mejl om detta i samband med vårt terminsutskick i augusti.

