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Alla är välkomna till alla aktiviteter ”Vecka 3” 2018.

Dräkt

Start blir det redan söndag 14 januari

Dräktbutiken – Gräfsnäsgården

Programmet kanske blir ännu mer innehållsrikt – håll utkik på hemsidan!

Dräktbutiken är öppen tisdag extra länge kl 14 till 20:30, torsdag kl 18:30 - 20:30

Torsdag – Gräfsnäsgården, Lilla salen kl 18.30 – 20.00
Välkomna - stora och små.
Gör en trådknapp till dräkten eller till något helt annat. De är fina och inte så svåra att göra.
Gör häftiga skosnören till dina skor fingervirkning, virkning
Gör en enkel bläckfisk, passar för små deltagare
Gör stiliga blommor av fint tyg att ha i håret, på klänningen, jackan eller var du vill

FIKASERVERING – Måndag till fredag för en kostnad på 30 kr/person mellan kl 20.00 – 20.30 i Lilla Salen

Barn och Ungdom
Söndag
KNATTAR – Gräfsnäsgårdens Annex
Alla barn är välkomna till dans. Kl 15.00 barn 2-4 år och kl 15.45 barn 5-6 år. Halkfria inomhusskor är allt som
krävs. Välkomna!

Torsdag
KNYTTAR - Gräfsnäsgårdens Annex, Betzsalen. Kl 10.00

Slöjd

Små barn, 0-2 år, ihop med vuxen träffas. Vi sjunger, klappar, dansar och har trevligt tillsammans. Efteråt fikar vi.

Måndag – Gräfsnäsgårdens Annex, Slöjdsalen o Källarfiket Kl 18.30 – 20.00
(kanske längre)
Öppet hus i Vävsalen. Dessutom har vi gjort en liten utställning som är värd att besöka.
Vill får prova på att väva på bandvävstol!

KNATTAR o BARN - Gräfsnäsgårdens Annex, Betzsalen Kl 18.00-18.45
Näverluren bjuder in till dans för hela familjen, allt ifrån de allra yngsta tillsammans med vuxen och uppåt. Efter
dansen går vi vidare till Gräfsnäsgården Lilla salen och är med aktiviteterna som dräkt erbjuder.

Fredag
Tisdag – Gräfsnäsgården – Lilla salen. Kl 18.30 – 20.00 (kanske längre)
Denna kväll kommer vi att arbeta med spån.

BARN – Gräfsnäsgårdens Annex, Betzsalen kl 18.00-19.30
Nationals barnlag dansar som vanligt och att andra barn även är välkomna dit

UNGDOMAR – Gräfsnäsgården, Gräfsnässalen kl 18.00- 19.00
För ungdomar från 13 år. Favoriter bland Nationals Ungdomslags danser, en blandning av svenska och nordiska
par- och gruppdanser.
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Dans o Musik

Torsdag - Gräfsnäsgården, Gräfsnässalen kl 18.30 – 20.00, 20.30-

Söndag – Gräfsnäsgårdens Annex, Betzsalen kl 17.30 – 20.00

22.00

Dansledare från flera föreningar bjuder in till

Herrskapsdans
Alla är välkomna till Herrskapsdansarna i National. Dansvänliga skor behövs. Vi dansar danser från 16-början av
1900-talet. Det är ganska lugna danser och det bidrar till att hålla yrsel borta och balansen kvar. Välkomna!

Måndag
Göteborgs Internationella Folkdansklubb (GIF)/Balkandansarna –

Temakväll - denna kväll blir det samdanserna från de nordiska länderna samt svenska programmet till NORDLEK
2018 i Falun. Dansledare är kursdeltagare från danskursen i oktober samt Gunnel Nilsson som gjort svenska
programmet

Fredag – Gräfsnäsgården, Gräfsnässalen

Gräfsnäsgården, Gräfsnässalen kl 18.30 – 20.00, 20.30- 22.00
bjuder in till en kväll där vi tillsammans dansar ringdanser från bland annat Albanien,
Bulgarien och Grekland. Under kvällen får alla prova på enkla steg i jämna och ojämna
takter till medryckande musik. GIF är en förening som dansat sedan 1966 och som
dansar på Gräfsnäsgården sedan i höstas.

Heimdal, Letsegården och National – Gräfsnäsgården, Gräfsnässalen kl 19.00 – 22.00

Allmogegillet och Spelmansförbundet- Gräfsnäsgårdens Annex, Betzsalen kl 18.30 – 22.00

Mellgrens Blandning Spelmän och Dansare erbjuder:

Allmogegillet bjuder upp till dans ihop med Göteborgs Spelmansförbund spelar till dansen. Kom och var med!

Föreningarna tillsammans bjuder på ”Gott och blandat”. En kväll för både dansare och spelmän. Programmet riktar
sig till både ungdomar och vuxna

Lördag Gräfsnäsgården, Gräfsnässalen kl 10.00 – 15.00
Danskurs - blandade polskor
Kurs för vana dansare

Tisdag
Västanvind - Gräfsnäsgården, Gräfsnässalen kl 18.30 – 20.00, 20.30- 22.00
Västanvind blandning kommer det att bjudas på.

Högreståndsdans - Gräfsnäsgårdens Annex, Betzsalen kl 19.00 – 21.00
Ganska lugna danser har vi med tonvikt på gemenskap, vilket bidrar till att hålla yrsel borta och balansen kvar.
Halkfria skor utan höga klackar gör det lättare att dansa. Välkomna!

Onsdag - Gräfsnäsgården, Gräfsnässalen kl 18.30 – 20.00, 20.30-

22.00






Sprengedans, gammal springdans från Hogdal och Lommeland (Bohuslän)
Storpolska från Vemdalen (Härjedalen)
Polska från Kisatrakten ”Gammalkilspolska” (Östergötland)
Bakmes och Slängpolsk från Övre Klarälvsdalen (Värmland)

Kursledare och spelmän från Mellgrens Blandning
Det blir avbrott för lunch och kaffepauser. Lunchen kan ätas medhavd eller på exempelvis restaurang Ärtan cirka
tio minuters gångväg bort.

Polskedanslaget, Skallsjö, Skjortor och Särkar samt Victoria

Kostnad för kursen är 200 kronor inklusive fika.

Fyra föreningar i samklang lär ut några av sina danser ur respektive repertoar. Det kommer bli en varierad palett
av danser till musik av skickliga spelmän. ”Onsdagsföreningarna” hälsar alla danslystna VÄLKOMNA.

De som deltager på kursen har företräde på vårt knytkalas med dans som börjar klockan 18 samma dag och
kostar 80 kr.
Anmälan till martin_ewaldz@mail.com eller 0705815728 senast 12 januari.
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