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December månad, dansterminen är snart slut för i år men vi har några danskvällar kvar som
kulminerar i luciafirande, torsdagen den 14 december kl 19.00 och grötfest i Kindstugan på
Liseberg, måndagen den 18 december kl 19.00.
Summering av hösten, många fötter har trampat på Gräfsnäsgårdens vackra och dansanta golv,
dansskor har putsats och många strängar och tagel har nötts från scenens musiker. Ibland har
instruktionen varit på engelska, som under Planetafestivalens torsdag den 2 november. Tack till
tålmodiga dansledare och musiker som så väl planerat höstens fyra prova-på-timmar. Du är varmt
välkommen till en levande dansförening som vågar utmana men också förvalta och öka kunskapen
om vårt kulturarv, såsom svensk fokdans och folkmusik, våra folkdräkter och de tratitioner som
ligger till grund för vår utveckling och vi skall göra det i samarbete med andra folks kulturer. Några
exempel är att vi under hösten har deltagit i Chilenska föreningens firande av sin nationaldag i
Biskopsgården samt deltagit i Tellusfestivalen på Rymdtorget den 16 september. Några av oss har
testat Planetafestivalens olika aktiviteter och Göteborgs Konserthuses serie om ”Världen i
konserthuset”. Vad är det som är blått och vitt och vajar för vinden i Göteborg idag? Jo det är
Finlands flagga” Imorgon kväll får vi smaka på Finland med instruktion av Humpa, såsom dansen
dansades i Åbo i sommar när Europeaden och Finland försökte slå världsrekord i att dansa Humpa
en lördagkväll (något korreograferad) samt ”smaka” på Annelis fikaerbjudande med finländsk
”touch”
Folkdansringens aktivitetskatalog, våren 2018 håller du nu i din hand. Tack Ursula Scotting,
för din medverkan i katalogarbetet. En mängd kurser inom olika områden kan du nu anmäla dig
till. Observera att det är viktigt att din epostadress är korrekt, som du tidigare meddelat till vår
kassör, annars blir det fel vid anmälan och betalning. Som medlem får du rabatt på
Folkdansringens kurser, övriga deltagare betalar oftast 50% mer.
Luciafesten, torsdag 14 december börjar kl 19.00 i
Gräfsnäsgården: Inbjudan hittar du som bilaga. Du kan anmäla dig på
torsdagarna via listan eller på vår hemsida, www.gnds.org. Detta är
officiellt vår sista danskväll för terminen.
Grötfest i Kindstugan på Liseberg, måndag 18 december börjar kl
19.00. Anmälan på torsdagarna via listan. Kindstugan ligger uppe vid
kvarnen, till höger innanför grindarna på Lisebergs ”stora entré”. Vi
avnjuter god gröt, smörgås, sång och varandras goa sällskap. God Jul så
att säga!

Vårens start 2017:
Vi dansar ut julen! 7 januari kl 13-15. Nytt för i år är att vi startar vårterminen redan 7 januari
med att dansa ut julen på Gräfsnäsgården i Slottsskogen. På inbjudan står det ”för alla som fyllt 3
år” men om någon yngre vill komma med, så är det ok, men bara i sällskap med mamma och
pappa. Husets spelmän ”GNDS stråkar & drag” står för musiken. Dessutom ingår fika, fiskdamm
och sagoläsning för 50 kr/person. Du anmäler dig genom att ”köpa” biljett och det kan du göra
genom ”att swicha” eller ”köpa” biljetter på torsdagarna. Går även bra att betala via GNDS
bankgiro. Eventuella överblivna biljetter säljs i dörren den 7 januari. Max 60 personer, se även
bifogad inbjudan.
Vårens första danskväll torsdag 11 januari – en kväll med
Önskedanser. Eposta eller ring till någon av dansledarna minst en vecka i
förväg och önska din favoritdans. Vi startar som vanligt kl 19.00.
Gissa bildens gåta och skicka in svaret till info@gnds.org. (Ni hittar svaret i
ett av de tidigare breven från herr ordförande)
Årets händelse/nysatsning – Europride 2018 (14-19 augusti)
Europride invigs i Stockholm och avslutas i Göteborg. Arrangörerna är de två
ideella organisationerna Stockholm Pride och West Pride. Folkdansringen
Göteborg och Göteborgs National Dans Sällskap satsar gemensamt på att
delta.
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Här kommer ett litet kalendarium över vad som händer framöver 2017:


Vecka 03 (14-20 januari) inbjuder veckans alla dagar till dans, slöjd och dräktaktiviteter. Se
aktivitetskatalogen för veckoschemat. Torsdag 18 januari bjuder Näverluren från kl 18.3020.00 på aktiviteter för barn först och parallellt kl 18.30-22.00 bjuder Gunnel Nilsson och
ledare från distriktet på samdanser från de nordiska länderna och det svenska programmet
till Nordlek. GNDS husband och Jan Karlsson spelar till dansen



Årsmöte har vår förening torsdagen den 8 februari kl 19.00. Då har vi formella val och info
om vårens verksamhet. Gratis fika med gófika och smörgås. Kanske hinner vi dansa också.



Skärtorsdag firar vi torsdag 29 mars kl 19.00 med sill, potatis och andra läckerheter. Dansa
hinner vi också. Vi vispar ägg på gammalt sätt utan elektriska hjälpmedel. Smaksätter gärna
med apelsin eller valfri annan dryck



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



THEdans 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 Thedansen 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!



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!



Under våren kommer vi även att ha temakvällar vissa torsdagar. Det kan vara från något
landskap eller från viss dansform och naturligtvis danserna till Nordlek 2018.



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



Augusti/September får vi återbesök från Norge och kanske blir det en kombination av vår
”ingångsättningshelg” med enkel övernattning och utflykter. Vill du vara med i
programgruppen så kontakta Jimmy.



Folknöjesdagen i Slottsskogen äger rum första söndagen i 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.



Medlemsmöte har vi en torsdag i 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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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!
Röda eller blå nappar för de minsta (passar barn 0-36 månader)
för endast 30: Du kan också köpa ovanstående genom att skicka ett mail till
info@gnds.org och beställa!

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
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