Dansen startar igen!
Efter Uppstartsdagen nu i helgen startar Söndagsdansen den 13 mars.
P g a pandemin har det inte förekommit något Hälsningsgille för studenter eller någon mässa
för utländska studenter och vi har därför haft sämre förutsättningar att göra reklam för att få
nya deltagare. Därför kommer vi denna terminen inte att ha någon särskild nybörjardans. Vi fokuserar i stället på er som dansat tidigare – och så får vi väl ändå tillsammans försöka ta hand
om eventuella nybörjare. Det innebär, att vi har dans kl 19.00-ca 21.20 med paus i mitten och
hoppas då, att alla vill delta hela tiden.
Vi har lyckats förhandla fram, att vi denna terminen får servera kaffe på Klostergården och det
blir alltså en kaffepaus ungefär mitt i kvällen. Tag gärna med 10 kr i kontanter! Instruktörerna
har också tänkt, att det blir fri dans (utan instruktion) de sista ca 20 minuterna varje kväll.
Vi dansar på Klostergården söndagarna 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4 och 24/4. Eftersom vårterminen startat sent i år, så förlänger vi den: från 8/5 till 19/6 dansar vi på Studieförbundet Vuxenskolan. Vi tror att vi inte är fler än att vi får plats där och det blir bättre stämning i en lagom
stor lokal, dessutom bättre dansgolv och kanske trevligare fikamiljö också.

Knytkalas

Lördagen den 7 maj har vi knytkalas kl 18.30-23.30 på Studieförbundet Vuxenskolan. Vi börjar
med att äta och dansar sedan. Tag med mat till många samt tallrik, bestick och dryck till dig
själv! Denna gången disponerar vi inte köket, så det går alltså inte att värma mat där! Anmälan
senast 2 maj till Bertil Ekenberg <bertil.ekenberg1@gmail.com>, så vi vet hur många vi skall
duka till.

Uppvisningar

Troligen blir det som vanligt uppvisningar i midsommarveckan, men tider är inte klara ännu.
Förra året hade vi två uppvisningar på tisdagen och två på midsommarafton. Om inte coronan
ställer till det i år, så blir det nog fler uppvisningar på midsommarafton.

Resa till Belgien

För att prata om resan och eventuellt turistuppehåll på vägen träffas vi som är intresserade
söndagen den 24/4 kl 20.30. Det blir alltså lite kortare dans den kvällen. Anmälan sedan troligen i mitten av maj. Ev ytterligare info: Stig Hellemarck <stig.hellemarck@folkdansringen.se>

Folkmusik

Terminen är redan igång.Info: Elin Gustafsson <elin.gu123@gmail.com>

Folkdräktssömnad

Systugan är också redan igång. Info: Viktoria Stenqvist <viktoria.stenqvist@gmail.com>

Söndagsdans, folkmusik och folkdräktssömnad bedrivs som folkbildning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

