Dags att dansa igen!
ht 2022
Vi har startat terminen igen! I våras hade vi ganska få dansare – kanske pga corona, troligen för att en del blivit soffliggare,
säkert för att vi p g a corona inte gjort reklam för att få nya dansare på flera terminer. Denna termin försöker vi värva nya,
men vill också att ni ”gamla” kommer. Viktigt nu är, att det kommer många deltagare på söndagsdansen, så vi får upp
stämningen. Värva dina grannar, arbetskamrater, studiekompisar osv! Och hjälp till när vi gemensamt värvar (se nedan)!

Före vanliga terminen: Spel och dans på utedansbana och Skånedan
Vi är redan igång med detta arrangemang. Som du fått mejl om, träffas vi vid utedansbanan i Brunnshögsparken söndagarna
14/8, 28/8 och 4/9 kl 17.30 för att umgås, spela, dansa. Ingen formell instruktion utan improviserat. Golvet är mycket trögt,
så tag med glatta skor! Tag gärna med fika.
Söndagen den 21/8 har vi ingen dans, men då ordnar Folkdansringen Skåne (vår distriktsorganisation) arrangemanget Skånedan i Trollsjöparken i Eslöv kl 13-17. Här finns möjlighet att se andra folkdanslag göra uppvisningar, se hantverkare i
arbete (bl a smide, borstbindning och pileflätning ), dansa själv samt lyssna på Ale Möllers trio och Anna Möller kl 16.

Vi måste värva medlemmar - hjälp till!

* Hjälp gärna till att sätta upp reklamlappar eller affischer! Kontakta Bertil Ekenberg, 046-14 98 27, 0708-35 03 36, bertil.
ekenberg1@gmail.com, så får du vad du behöver!
* Mässa för utländska studenter (Student Association Fair), fredagen den 19/8 kl 10-14. Vill du vara med, träffa nya
utländska studenter och övertyga intresserade att komma till oss? Kontakta Bertil omgående!
* Hälsningsgillet 6 september kl 12-16. Vi står utanför AF-borgen och delar ut reklamlappar och pratar med folk! Vill du
vara med? Du kan vara med halva tiden, om du inte har hela eftermiddagen ledig! Kontakta Bertil!
* Klostergårdsdagen lördagen den 10/9 kl 12-15. Vi delar ut reklamlappar och kommer troligen att ha någon liten dansutlärning eller improviserad uppvisning. Hör av dig så snart som möjligt till info@lundsstudentersfolkdanslag.se
* Kulturnatten, lördagen den 17/9 kl 19.25-19.55 gör vi först en kort uppvisning (Dansbanan är i år i Lundagård) i vanliga
kläder, t ex med slängpolska och schottis, sedan lär vi ut någon dans, kanske långdans och schottis. Alla kan vara med!
Vi behöver vara ett flertal personer för att det skall fungera, så att vi kan dansa och prata med intresserade deltagare!
Förra året kom 50 personer dit och ville dansa med oss och det var jättefin stämning! Hör av dig snart till info@lundsstudentersfolkdanslag.se.
* Volontärmässa/samverkansträff. måndag 19/9 18.00-20.00 på Stadsbiblioteket: vi delar ut reklamlappar. Kontakta Bertil
för att vara med!

Söndagsdans

Terminsstart söndag 11/9 på Mötesplats Klostergården. I höst dansar vi alla kl 19.00-21.30 utan någon uppdelning. De
första gångerna blir nybörjarinriktade (men det är bra om mer erfarna dansare också kommer), sedan kommer programmet
att anpassas efter hur många nybörjare respektive ”gamla” dansare vi varit då. Säkert blir det några temakvällar. Paus med
fikaservering i källaren för liten slant. Tag med dina vänner, så de också får chansen att uppleva folkdans!
Terminen fortsätter varje söndag fram t o m 4 december.
Lördagen den 10 december blir det julfest (även kallad jullekstuga) med julmat och dans på Vuxenskolan, prel kl 18-23.
Bindande föranmälan.

Folkmusik

Vi träffas varannan måndag 12/9-5/12 kl 19.00 i lokal Ametisten på Studieförbundet Vuxenskolan, Glimmervägen 6. Vi lär
oss låtar för en gemensam repertoar men kör också önskerunda. Alla som spelar något instrument är välkomna. Hör av dig
till Elin Gustafsson, elin.gu123@gmail.com, vid frågor.

Folkdräkter

Vår folkdräktssömnad (sy dräkt, ändra eller få köpråd) är öppen lördagarna 10/9, 8/10, 29/10 och 3/12 kl 9-12 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

Mer intressant på nästa sida!

till en låg kostnad om du önskar disponera dräkten en längre tid. Kontakta Viktoria i god tid.

2023

År 2023 fyller folkdanslaget 90 år. Är det någon som tycker, att vi skall fira detta på något sätt? Hör i så fall av er till
info@lundsstudentersfolkdanslag.se! Annars blir det inget firande!
Våra utlandsutbyten har legat nere i tre år p g a corona. Det finns festivaler på kontinenten som ställt in 2023 också och nu
planerar för 2024. Men kanske kan vi ha utbyte med någon grupp. Då behövs värdar! Kan du ställa upp som värd 5 nätter
i mitten eller slutet av augusti? Hör av dig redan nu till stig.hellemarck@folkdansringen.se, så vi vet, om det är möjligt att
bjuda in någon grupp!

Lagsammanträden

Söndagarna 2/10 och 27/11 i samband med dansen, prel kl 20.00 (tid anges i kallelse, som sätts upp veckan före). Vid mötet
i november väljs funktionärer för 2023 och beslutas om bl a medlemsavgift för våren 2023.
Ärenden att behandla skall anmälas till sekreteraren Bertil Ekenberg, bertil.ekenberg1@gmail.com, senast 14 dagar före
möte.

Medlemsavgift

Avgiften är oförändrat endast 220 kr för hela terminen.
Avgiften skall vara oss tillhanda senast 30/9. Enklast betalar du till vårt plusgiro 53 56 94 - 4.
Medlemsavgift för höstterminen 2022 + vårterminen 2023 inkluderar även medlemsavgift till Svenska Folkdansringen för
2023 (du behöver inte betala våren nu).

Matrikel

Med det skriftliga utskicket får du en matrikel över dem som varit medlemmar ht 2021 och/eller vt 2022.
Om det är något fel i matrikeln, så mejla 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 mejl. Om du inte redan får info via mejl, så
skicka din mejladress till stig.hellemarck@folkdansringen.se. Vill du att vi tar bort din mejladress från utskickslistan, så
är det också bara att mejla om det.
Har du frågor om något, så hör gärna av dig till Stig Hellemarck, tel 076 064 7240, stig.hellemarck@folkdansringen.se,
helst på mejlen.
Kolla även in vår hemsida www.lundsstudentersfolkdanslag.se! Vi finns också på Facebook; gilla oss gärna!

Distriktets kurser + kurs i Halland

Folkdansringen Skåne ordnar en del kurser. Om du betalat medlemsavgift till vårt folkdanslag ht 2021+vt 2022, så är du
medlem i Folkdansringen 2022 och går för reducerat pris.
15-16/10 är det danskurs och spelkurs i Eket. Danser (resp musik) från Dalsland och Småland står på programmet och det
kommer instruktörer från dessa landskap. Info har varit utskickad.
I samband med Folkdansringens Riksforum ordnar Folkdansringen Halland kurs på Tylöbäck vid Halmstad: Danser från
Västkusten med fokus på Halland – ett smakprov på halländska danser, såsom kadriljer, Gustav skål, snoepolska och dans
för 5 par, lördag 17/9 kl 13.30 – 17.00. Ledare Claes Pehrsson, kurskostnad 250 kr. Även andra kurser. Mer info har gått
ut via mejl till alla folkdansringsmedlemmar kvällen 10/8. Folkdansringen Skåne bidrar med resebidrag, max 500 kr/bil:
För att få körersättning så skriv till skane-blekinge@folkdansringen.se senast 1/9 och tala om vilka som åker och vilken
kurs man anmält sig till.

Övrigt

Flertalet av våra aktiviteter (bl a söndagsdans, folkmusik och folkdräktssömnad) anordnas i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan. Dans på utedansbanan och vissa uppvisningar ordnas i samarbete med Kulturens bildningsverksamhet.
LSF för medlemsregister liksom Svenska Folkdansringen. Vi gör en årlig medlemsmatrikel som endast skickas ut till medlemmar. Vi lämnar inte ut dina uppgifter för reklam el dyl. Studieförbunden för deltagarförteckning.

