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Sommaren är kort?, plötsligt dyker den upp så här i början av maj, helt plötsligt. Trädgårdarna och
torgen prunkar av vita och rosa blommor. En föraning av sommar och semester för många.
För oss folkdansare är det högsäsong med planering inför Nationaldagen och Midsommarveckan.
Nationaldagen är Folkdansringens största arrangemang i Slottsskogen och där kan vi bjuda in
Göteborgarna att upptäcka att dans är roligt för stora och små samt visa all vår verksamhet. Denna dag
kan vi också ge information om vår nybörjarkurs som pågår under 4 torsdagar i Gräfsnäsgårdens lilla sal
from 20 september tom 11 oktober.
Midsommarveckans uppvisningar är i år något färre: Hittills är följande uppvisningar bokade
Onsdag 20 juni kl 19.00, Enandergården, Landvetter
Torsdag 21 juni, Altplatsens Äldreboende kl 12.00, Positivgatan 15
Torsdag 21 juni, dans med barn och kort uppvisning i Södra Biskopsgården, Blidvädersplan kl 13.30
Torsdag 21 juni, Äldreboendet Kaverös äng, kl 15.00
Fredag 22 juni, Gerdas Gård, kl 11.00
Fredag 22 juni, Trädgårdsföreningen, kl 13.00
Fredag 22 juni, Delsjökolonin k 14.15
Vi avslutar med Midsommarfest på Björnekulla gård, som vanligt, anmälan till info@gnds.org, senast den
7 juni, eller skriv upp dig på torsdagarna på anmälningslistan, tack.
Aktivitetskatalogen för hösten är nu tryckt, den finns både på Folkdansringens hemsida och skickas som
vanligt också hem till dig. Saknar du någon kurs så kontakta någon i GNDS och kom med förslag.
EuroPride som genomförs i sin andra del i Göteborg den 14-19 augusti, 2018 (startar i Stockholm i juli)
och där vi är med som förening och som distrikt, dvs Folkdansringen Göteborg. Vi skall bla ha workshop i
dans, visor och slöjd. I årets pridefestival, lördagen den 18 augusti är vi med i den stora paraden som
kommer att starta på Heden och avslutas på Götaplatsen med kända artister. Årets EuroPride pågår
parallellt med Kulturkalaset, så vi blir många! Vi vill nu passa på att presentera ”Bozz” som är 10 år
gammal och av nordsvensk ras och van vid storstaden, Göteborg. Bozz kommer att dra vagnen som
några av våra spelmän skall sitta på i paraden. Vi hoppas att vi blir många spelmän, dansare och Du får
gärna ha folkdräkt på dig! Tag med dig vänner, arbetskamrater, grannar till paraden, så att vi blir många
och syns.
I år reser föreningen till NORDLEK i Falun som grupp, 20 vuxna och 6 barn. Vi kommer att deltaga både
genom att dansa det svenska programmet och det nordiska programmet samt har anmält oss till
konserter och utflykter.

Här kommer ett litet kalendarium över vad som händer framöver 2018:


Söndag 20 maj är det dräktbytardag i Gräfsnäsgårdens Annex. På förmiddagen kan du lämna i
dräktdelar, skor eller hela dräkten och från ca kl 13.00 öppnar försäljningen. Ställ dig i kö!



Söndag 20 maj är GNDS bjudna till dans- och spelträff i logen hos Anki och Håkan Gillbro, i Hindås
från kl 13.00. Anmälan på torsdagarna så att vi kan samåka. Detta är ett samarrangemang med
Borås spelmanslag.



Midsommarveckan 20-22 juni går i dansens tecken och som avslutning har vi fest på Björnekulla
gård. Anmälan till festen gör du senast den 7 juni till info@gnds.org.



Gräfsnäsgården behöver städas innan terminsstart. Detta gör GNDS tillsammans med några av de
övriga gårdsföreningarna, tisdag 14 augusti från kl 17.00. Anmäl dig till sekr@gnds.org eller på
torsdagarna. Smörgås, kaffe/te serveras under kvällen utan kostnad.



Vi startar höstens danskvällar, torsdag 23 augusti kl 19.00. Ofta brukar vi starta med fika.



Folknöjesdagen i Slottsskogen äger rum 2 september, en dag då du kan flanera runt i 1900-tals
kläder om du vill, eller bara komma och fika, köpa med dig nygräddat tunnbröd, kika in i alla
landskapsstugorna m.m. Årets tema i kaktävlingen är ”kladdkaka”



7-9 september får vi återbesök av folkdansringen Leikarringen Huldra från Norge och det blir en
kombination av vår ”ingångsättningshelg” med enkel övernattning och utflykter.
Programkommittén består av Ulf Johansson, Ingela Mattson (dans), Christina Bernerus, Yvonne
Carnebro och Jimmy Persson. Nyligen har du fått information om programmet via epost. Kostnad
för hela helgen är 200 kronor och du anmäler dig till sekr@gnds.org.



Öppet hus har vi torsdag 13 september (vecka 37). Då dansar vi enklare folkdanser som alla kan
vara med på.
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Tisdag 25 september, träffas våra valda ombud och intresserade i Gräfsnäsgården kl 19.00 för att
delta i Folkdansringens ombudsmöte, dvs ett möte där alla folkdansringens föreningar möts under
en kväll.



Måndag 8 oktober är våra dans- och musikledare välkomna på infoträff kl 18.00 i Gräfsnäsgårdens
Annex.



Medlemsmöte har vi 11 oktober kl 20.15 då vi bla diskuterar budget och planerar inför 2019.



GNDS höstfest i Gräfsnäsgården, lördag 13 oktober. Mer info kommer, men spara datumet i din
kalender!!



Vi deltar i Planetafestivalen torsdag 1 november, på Gräfsnäsgården.
Planering pågår tillsammans med övriga grupper som deltar under festivalen.
Vi kommer att bjuda på dans, mat och kanske till och med sena kvälls- och
nattaktiviteter. Vi är med där det händer eller så händer det hos oss!
http://www.planeta.se/.



GNDS luciafest, torsdag 13 december kl 19.00



Grötfest i Kindstugen, Liseberg, 17 december kl 19.00

2019


”Vi dansar ut julen” i Gräfsnäsgården, söndag 6 januari kl 13.00-15.00.

Och mycket mer som här inte kan uppräknas…
Kika på hemsidan och i kalendariet så du hänger med på vad som erbjuds – men framförallt kom och var
med på Gräfsnäsgården på torsdagarna, så missar du inget roligt!!

Välkomna till GNDS!
www.gnds.org

Håll dig uppdaterad om vad som händer genom att besöka oss på torsdagskvällarna och via
GNDS hemsida, www.gnds.org.
Har du någon fråga, förslag, tips – tveka inte på att maila till info@gnds.org
Du hittar oss också på Facebook – gilla oss gärna!
www.facebook.se/Goteborgsnationaldanssällskap
och vi finns på Instagram – följ oss gärna!
GNDSINSTAGRAM
…..och är du på något kul med anknytning till GNDS och har Instagram
– kom ihåg: #GNDS100 #GNDSfolk

Vi ses!
Jimmy Persson, Ordförande, Göteborgs National Dans Sällskap
www.gnds.org
Profiltröjor!
Du har väl sett att det finns snygga svarta pikétröjor med GNDS logga på!
GNDS profiltröjor finns att beställa och prova till ett pris av 150.De finns till försäljning på torsdagskvällarna av Maria Thorson, men meddela gärna innan via
info@gnds.org att du är intresserad och vilken storlek du vill ha.
Tröjorna använder vi mer än gärna vid våra utåtriktade arrangemang, så att besökarna ser
vilka vi är – har du ingen tröja så passa på så länge som vi har tröjor i alla storlekar kvar i
lager! De finns både i dam- och herrmodell!
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