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Det goda landet, plötsligt dyker det upp på facebook, en film från den 7 mars i år på
Kunskapskanalen, som handlar om Folkdansringen Göteborg ”som har svårt att få ihop folk till
Hammarkullekarevalen” och det handlar om folkdansaren Lena (Hedborg). Filmen har haft stor
genomslagskraft för jag fick nästan samtidigt ett mail från Bengt Martinsson i Luleå som sett filmen
och som han skriver …”känner igen oss”, dvs när vi skapar ett arrangemang så blir vi för få för att
kunna genomföra arrangemanget.
Filmen är proffessionellt gjord med många inslag från bla Allégården och uppvisningar runt om i
stan och med medlemmar ur Folkdanslaget Näverluren. Filmen kan nog bli ett bra
diskussionsunderlag till hur, varför och när vi gör arrangemang. Vad vill vi prioritera i föreningen
och på distriktsnivå.
I årets första Väva, som är tryckt 7-8 mars på Gräfsnäsgårdens ”nya kopiator”, hittar Du bla en
artikel om 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 och ikväll startar den första av tre studiecirkelträffar
(8 mars, 20 mars och 12 april) för att lära oss mer inför årets pridefestival. Lördagen den 18
augusti är vi med i den stora paraden som kommer att avslutas på Götaplatsen med kända
artister. Årets EuroPride pågår parallellt med Kulturkalaset, så vi blir många!
I tidningen kan du också läsa mer om årets övriga arrangemang och artiklar. Under rubriken ”mina
folkdansvänner” presenteras en av våra nyare medlemmar…..
Vårens danskvällar kommer även i fortsättningen att alternera mellan torsdagskvällar med mycket
instruktion av nyare danser och kvällar när vi dansar många danser och dansar dem med kort
instruktion. 22 mars blir det ”polsketema” med Kerstin Harvenberg och Malte Hermansson.
Dessutom kommer vi att dansa både det svenska programmet och den nordiska programmet, som
vi skall delta i under NORDLEK 10-15 juli i Falun under våren.

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


Tisdag 20 mars, studiecirkel del 2 med Karin Janfalk, som berättar om Svenska kyrkans
arbete och värdegrund runt HBTQ, kl 17.30–19.00 i Gräfsnäsgårdens lilla sal, ingen kostnad.



Torsdag 22 mars, danskväll med polsketema med Kerstin Harvenberg och Malte Hermansson



Skärtorsdag firar vi torsdag 29 mars med tyngdpunkt på mer dans och mindre mat. Vi vispar
ägg på gammalt sätt utan elektriska hjälpmedel. Smaksätter gärna med apelsin eller valfri
annan dryck. Utsträckt tid till kl 22.00. Inbjudan är på väg.



6-7 april är det världsmusikfestival i Norrköping med intressanta samtal och workshop i dans
och musik, se även folkgalan.se



THÉdans med våfflor i Gräfsnäsgårdens Annex är ett distriktsarrangemang som vi ansvarar
och inbjuder till kl 12–15.00, söndag 8 april, vårens soliga söndag! Ett uppskattat mål för
flanörer i Slottsskogen, där de både kan prova på dans och äta en eller flera goda
nygräddade våfflor. I år firar THÉdansen 12 år och jubileumsvåfflan finns såklart med i
utbudet. Tre danspass à 45 minuter brukar vi hinna med inspirerade av våra duktiga
dansledare och musiker. Ljudanläggningen är på plats så att vår musik når ut till våra gäster
ända bort till Plikta!



Torsdag 12 april, kl 17.30–19.00, avrundar vi studiecirkeln med att blicka framåt mot
EuroPride 2018, Hur växte Priderörelsen fram? Hur gick Göteborg från att vara
”Bögknackarnas stad nr 1 till Sveriges mest HBTQ vänliga stad? Och vad ska prägla
Folkdansringens deltagande i EuroPride?



Fredag 13 april har GNDS möjlighet att hjälpa till på folkmusikkaféet Allégården som
”nyckelmän”, dvs ansvara för fika, entré och praktiska arrangemang. Folkmusiktrion Ahlberg,
Ek och Roswall blev vald till bästa grupp på Folk- och världsmusikgalan 2016. På repertoaren
står skånska slängpolskor, triolpolskor från Medelpad och egna låtar. Kom och njut!



Lördag 14 april inbjuder FDS National samtliga föreningar inbjuda till nordisk danskväll på
*Gräfsnäsgården k 19.00, till en kväll med dansk, norsk och svensk musik och dans.
Anmälan till national@folkdansringen.se, eller till Åsa 070-276 74 77, entreavgift 60.- (fika
ingår).
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Fredagen 20 april är vi åter välkomna till Centret för språkintroduktions Kulturdag, plats:
Tankegången 4, Lindholmen (vid Backa teater), samma plats som tidigare år. Vi visar svensk
folkdans (alla alla elever som vill får prova på från kl 09-00-12.00 och vi får som avslutning
smaka på mat från hela världen). Antingen tar du på dig GNDS-tröja eller folkdräkt. Anmälan
gör du på torsdagarna eller till Jimmy Persson, 0769-49 88 16.



Dansens dag 29 april välkomnar oss FdS National till en dag med dans för alla åldrar och en
härlig konsert i Gräfsnäsgården och Annexet från kl 14.00. Ingen anmälan. Mer info på
torsdagkvällarna och inbjudan är också utskickat via epost.



Pliktadagen äger i år rum 6 maj. Irene Bergersjö från National håller ihop arrangemanget
och både barn och vuxna är välkomna till Pllikta kl 12-16 med avslutning i Gräfsnäsgårdens
Annex.



Spelmansförbundet bjuder in till musikkafé söndagen den 6 maj, där du både kan fika på
goda saker och lyssna på fin spelmansmusik kl 12-15



Slottsskogsstämman äger i år rum torsdag 10 maj och är ett av våra stora
distriktsarrangemang för både spelmän och dansare. Här bjuds på ett brett program med
både workshop i visor, dans och spel. Brukar starta ca kl 13.00 med allspel.



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.



24 maj kommer troligtvis föreningen att dansa med en grupp gäster en stund av
torsdagskvällen – mer info kommer senare



Midsommarveckan 18-22 juni går i dansens tecken och som avslutning har vi fest på
Björnekullagård.



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.



Folknöjesdagen i Slottsskogen äger rum 2 september, en dag då du kan flanera runt i 1900tals 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”



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



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/.



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!!
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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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