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Uddevalla folkmusikfestival satsade på mångkultur 4-5 augusti
Bjarne Lantz, en av GNDS spelmän har suttit med i styrgruppen för Uddevalla folkmusikfestival och
representerat Bohusläns spelmansförbund. Tillsammans med Västergötlands och Dalslands
spelmansförbund samt med studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Studiefrämjandet, Folkdansringen
Bohuslän-Dal, Svenska kyrkan och Bohusläns museum kunde Uddevalla folkmusikfestival
genomföras. I år för första gången ändrades inriktningen till att omfatta ”mångkultur”, vilket gav
internationell dans och musik. Under festivalen blev det folkmusik från länder som till exempel
Afghanistan, Etiopien, Eritrea, Brasilien och Irland samt Sverige. Uddevalla folkdansgille dansade
uppvisning på fredag kvällen.
Under lördagen var det spelkurser för barn, ungdomar och vuxna; workshop i svenska folkdanser
med Ingegerd och Jimmy som instruktörer och bla Bjarne och Berit från GNDS som musiker
tillsammans med Helene från Bokenäsets Ådra. Under lördagskvällen dansades och spelades både
svensk och internationell folkmusik men i olika lokaler på välfyllda dansgolv. En spännande helg
med många musikaliska möten och dans av hög klass. Dansen och musiken förenar. Låt oss
fortsätta satsa och upptäcka mångfalden genom att delta i kulturfestivalen Tellus på Rymdtorget,
lördagen den 16 september, delta i Planetafestivalen torsdagen den 2 november och planera inför
Hammarkullekarnevalen i maj 2018.
Vävan, vår distriktstidning kommer ut med sitt andra nummer den 18 september, obs manusstopp
är 28 augusti. Här hittar du spännande artiklar om vår gemensamma verksamhet i Folkdansringen
Göteborg men också artiklar som speglar vår förening GNDS, bilder och mycket annat. Som bilaga
hittar du inbjudan till vår höstfest.
Nybörjarkurs/fortsättningskurs, startar inte till hösten men dansledarna planerar fyra
introkurskvällar till hösten med start vecka 35 (udda veckor) med bla schottis, vals och polka sk
”introdanser” mellan kl 18.00-19.00 och mer avancerade danser för vana dansare jämna veckor.
Pris för icke medlemmar 50.-/ggr eller 150 kr för alla 4 introkursgångerna.
Sprid gärna information om kursintron – affish finns att hämta på hemsidan under nybörjare!!
Här kommer ett litet kalendarium över vad som händer framöver 2017:


Terminsstart ”höst”, torsdag 24 augusti, 19.00 kanske startar vi med fika ute om vädret tillåter?



Invigning av EM i Ridsport på Ullevi, måndag 21 augusti, kl 18.30. De som är anmälda har fått
separat information



Igångsättningshelg, har vi i Steninge, Halland, 26-27 augusti, med enkel övernattning och utflykter.
Vi samåker i bilar till Elisabet Eftrings paradis i Steninge. Tillsammans kommer vi att laga mat och njuta
av strandpromenader, bad och aktiviteter. Sista anmälningsdag är 14 augusti genom inbetalning av
200.- till GNDS bankgirokonto. Missade du att anmäla dig – hör av dig, så ser vi om det finns platser
kvar!



Folknöjesdagen i Slottsskogen äger rum första söndagen i september (3 sept), 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 allan landskapsstugorna mm. Kaktävlingen i år har tema äpplekaka!



Öppet hus, torsdag 14 september, välkommen att prova på folkdans kl. 19.00–21.30 och ta gärna
med dig dina vänner! Fri entré – alla kan vara med!



Vi firar rosens! Torsdag den 21 september erbjuder Johnny oss att han kort berättar om
rosbeskärning och bubbel serveras till minne av GNDS 100 års jubileum och vår planterade Leonardo da
Vinchiros som fyller 2 år.



Uppvisningar/Workshop, lördag 16 september. Uppvisning för att fira Chiles nationaldag 13.30 på
Svarte Mosse, Biskopsgården (ni som deltog 2016 känner igen Er) samt på ”Tellusfestivalen”,
Rymdtorget kl 16.00–16.30, boka dagen o kanske även kvällen!



Norgeresa – vi reser till Norge 7-8 oktober och besöker Leikarringen Huldra i Spikkestad, som är en
förening som några av oss mötte på Åland sommaren 2016.
Mer info kan du få av Jimmy Persson 0769-49 88 16



NORDLEKS-danser lördagen den 14 oktober kl. 10-16 – passa på och lär dig de gemensamma
nordiska danserna på Gräfsnäsgården. Se mer info på Folkdansringen Riks hemsida
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Oktoberfest, torsdag 19 oktober, i Gräfsnäsgården. Thomas Pilkrona, välkänd för oss med rötterna i
Skåne och Tyskland, tillsammans med ”parhästen” Lennart Svensson, dragspelare från Malmö/Lund,
låter oss prova på tyska o österrikiska danser, leder oss i de välkända tyska sångerna. Britt K, bjuder till
bords med tyska Spezialitäten. Våra egna och inbjudna musiker får info o text o ton i god tid. Förhöjd
fikaavgift, ingen föranmälan för GNDS medlemmar med vänner. Folkdansare från Romeland är inbjudna.
Vi pimpar Gräfsnäsgården och du pimpar dig själv = lyckad Oktoberfest! Vi slutar tidigast kl 22.00!



Medlemsmöte har vi torsdag 26 oktober, då vi bla diskuterar budget och planerar inför 2018. Kom och
lyssna, kom med idéer, var med och påverka!



Höstfest, lördag 28 oktober i Gräfsnäsgårdens Annex! Strax före midsommar kom första
tecknet på festens tema. Vi följer med spänning när festkommittén avslöjar fortsättningen.



Vi deltar i Planetafestivalen torsdag 2 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/. En kväll med fri entré, ta gärna med dig vänner
– alla kan vara med!



Dans i lilla salen, torsdag 30 november dansar vi i lilla salen i Gräfsnäsgården, eftersom vi
har ett sk ”ombudsmöte” inom distriktet i Gräfsnässalen och vi ansvarar för fika denna kväll.



Nyckelmän på Allégården, fredag 1 december, då är GNDS
ansvariga för insläpp, fixa fika, stå i garderob, plocka fram stolar
m.m. på folkmusikkaféet Allégården (kallas i dagligt tal även för
”nyckelmän”). Du får fri entré mot lite jobb – det är väl ett bra byte
och så lite fickpengar till föreningen. Denna kväll spelar ”Knapparna
från Boda”: Britta, Karin, Brita och.Anmälningslista om du vill hjälpa
till som nyckelman finns på torsdagarna.
Konseren står Doggerland för: Anders Ådin vevlira, gitarr, Jenny
Elisabeth Gustavsson fiol samt Richard Burgess sång, concertina



Lucia firar vi torsdag 14 december kl 19.00 traditionsenligt med
luciatåg, go fika och härlig julstämning.



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, så missar du inget
roligt!!

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. 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!

www.gnds.org
Håll dig uppdaterad om vad som händer genom att besöka oss på torsdagskvällarna
och via GNDS hemsida, www.gnds.org.
Du hittar oss också på Facebook – gilla oss gärna!
www.facebook.se/Goteborgsnationaldanssällskap
…..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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