Föreningar och sektioner som är med och arrangerar
vecka 3 är:
Folkdansringen Göteborg
Dessa föreningar dansar i våra hus i Slottsskogen. Landskapsstugevägen
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Västanvind
Polskedanslaget, Polskesnurren Skjortor och Särkar, Victoria
GNDS
National

Hjärtligt välkomna
till ett fullspäckat program där vi
hoppas att alla skall hitta något
som lockar till ett eller flera besök i

Dessa föreningar dansar i andra lokaler:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

Skallsjö
Näverluren
Heimdal
Letsegården

Floda Lada
Allégården, Södra Allégatan 4, Göteborg
Nordengården. Stockholmsgatan 1. Gbg
Kyrkbyskolan. Prästvägen 11, Göteborg

Två av Folkdansringen Göteborgs föreningar har verksamhet för alla åldrar och det är
National och Näverluren. Har ni barn, barnbarn, vänner och bekanta med barn så är de
hjärtligt välkomna till vår verksamhet.

lokaler

Två av våra hyresgäster bjuder in till aktiviteter:
GIF – Göteborgs Internationella Folkdansare Balkandansarna
Qiong - Kulturföreningen Udumbara
Sist men inte minst vill jag nämna våra sektioner som ordnar flera aktiviteter.
Folkdansringen Göteborg är en organisation med mycket bred verksamhet. Läs mer om
oss på goteborg.folkdansringen.se

2020 ordnar vi med ett STORT evenemang i Mölnlycke – BARNLEK 2020, tillsammans
med våra granndistrikt Folkdansringen Bohuslän-Dal samt Folkdansringen Västergötland.
Det händer mycket mer 2020 – var med och ladda inför det!

14 – 20 januari 2019
Fika alla dagar i Gräfsnäsgården - Lilla salen klockan 20.00 - 20.30. Pris 25 kr.

Missa inte nyheterna!

Måndag

Lördag

Nyheter för i år – dagtid dvs mellan kl 10.00 – 14.00!!!
Vävsalen

Kurs i blandade polskormed Mellgrens Blandning

Dagtid – Studiebesök och miniutställning

Även 2019 ger Mellgrens Blandning en danskurs för relativt vana dansare. Årets kurs
kommer att fokusera på:

Klockan 18.30 – 20.00 utställning av vävalster och ta en titt i Vävsalen

Handarbetskafé
Ta med något du vill jobba med! Kör du fast så kanske vi kan hjälpa dig. Fantastiskt
erbjudande från dräkt- och slöjdsektionen så passa på - ta tillfället i akt.

Tips och råd "Ta på mössa"
Vi visar hur man stärker ett stycke
Tips och trix för att sätta på mössan så den sitter snyggt och sitter på
Du kan sy ett strykband

Dagens soppa
Serveras mellan klockan 11.30 – 12.30 till en kostnad av 40 kr. Bröd, smör, ost o kaffe
ingår. Fika kommer att kunna köpas också.

Dans – Gräfsnässalen
Göteborgs Internationella Folkdansgrupp Balkandansarna
Klockan 18.30 – 20.00, 20.30 – 22.00
Ideell dansklubb som funnits i Göteborg sedan 1966. Föreningen har danser från
Bulgarien, Makedonien, Serbien, Kroatien, Rumänien, Ungern, Armenien, Turkiet,
Grekland och Albanien. De flesta danser är i ring eller kedjedanser, sällan pardanser. Du
behöver ingen partner för att vara med. Sedan några år tillbaka dansar de i våra lokaler
och är med på denna vecka då vi alla bjuder in varandra att vara med. De bjuder på både
levande musik och inspelad.

 Bakmes (med polkettering och hambo) från Lillhärdal–stillsam dans från Härjedalen
 Polska från Skepplanda–intensiv fläckpolska från Västergötland
 Polsk från Finnskoga–klurig dans med omdansning åt två håll från Värmland (som
inte ska förväxlas med Finnskogspols)
Tid:

Lördag den 19 januari 2019 kl. 10-15

Plats:

Gräfsnäsgården Pris: 200 kronor/person inklusive fika.

Instruktörer: Kursledare och spelmän från Mellgrens Blandning
Direkt efter kursen, kl 15.00 -16.00, kommer vi även att kort gå igenom och repetera
danserna från 2018 års kurs.
Det blir avbrott för lunch och kaffepauser. Lunchen kan ätas medhavd eller på
exempelvis restaurang Ärtan cirka tio minuters gångväg bort.
De som deltar på kursen har företräde på vårt knytkalas med dans som börjar klockan 18
samma dag och kostar 80kr. Ange vänligen direkt vid anmälan till kursen om du önskar
att deltaga vid knytkalaset eller inte.
Anmälan till ylva.ewaldz@gmail.com.
Vi vill ha din anmälan till kurs och knytkalas senast 10 januari.

Fredag
Dans – Betzsalen
Klockan 18.00 - 19.30
Är du mellan 7 och 13 år ska du dansa med oss! Du får vara med om roliga och fartfyllda
danser. Inga förkunskaper behövs.

Dans – Gräfsnässalen
Klockan 18.00 - 19.30
Dans för ungdomar från 13 år. Lätta, svåra och roliga danser från Sverige, Norden och
världen.

Tisdag
Dräktbutiken öppen klockan 14.00 – 19.00
Passa på att kika på allt material som finns till dräkter, kanske kika på material till hätta
eller något annat. Det går bra att komma och få råd och idéer av mycket duktiga och
kunniga personer.

Föreläsning i Lilla salen, Gräfsnäsgården kl 19.00-20.00
En grön rand för skogen – en blå rand för älven
Om de svenska bygdedräkternas symbolspråk
- Vad betyder våra dräkter för oss?
Ulla Centergran, Folkdansringen Göteborg och fil dr i etnologi föreläser och diskuterar
med publiken.

Dans – Gräfsnässalen
Klockan 19.30 – 22.00
Föreningarna Heimdal, Letsegården och National - bjuder tillsammans bjuder på "Gott
och blandat". En kväll för både dansare och spelmän. Programmet riktar sig till både
ungdomar och vuxna.

Dans – Gräfsnässalen
Västanvind bjuder in till dans
Klockan 18.30 – 20.00, 20.30 – 22.00
Välkomna till en kväll med skotska och svenska samkvämsdanser. Blandning mellan
pardanser och dans på linjer och fyrkanter. Västanvind bjuder in

Onsdag

Fortsättning Torsdag

Dans – Gräfsnässalen

Dans – Betzsalen Från 2 år och uppåt

Klockan 18.30 – 20.00, 20.30 – 22.00
Fyrklövern av ’Onsdagsföreningarna’ för traditionen vidare. Enligt det välkända och
uppskattade konceptet erbjuds en kväll med utlärning och dans ur respektive förenings
repertoar. Naturligtvis sker allt till toner från våra skickliga spelmän

Klockan 18-00 – 18.45

Hjärtligt välkomna till en omväxlande och trevlig danskväll önskar
Skallsjö, Polskedanslaget, Polskesnurren Skjortor och Särkar samt Victoria

Torsdag
Jobba med ull - av en ulltuss kan du göra en tråd eller tova små fina ullkulor
Lilla salen klockan 17.00 – 20.00
Kommer du klockan 17.00 bjudet vi på fika så att du orkar hela kvällen!
Du använder:
en slända för att spinna trådar- sländan är ett
uråldrigt och mycket enkelt redskap som funnits i
vår egen och många andra kulturer dina händer för
att tova små bollar av ull

Jobba med trä
Tillverka smörknivar med hjälp av duktiga slöjdledare - Bengt
Funseth och Hans Ander

Näverluren bjuder in hela familjen till dans. Vi blandar sång- och danslekar med lättare
danser. Kom själv, med din partner, ditt barn eller barnbarn - alla är välkomna!

Qigong – Betzsalen
Klockan 19.00 – 20.00
Alldeles nytt inslag! Kulturföreningen Udumbara bjuder in alla att prova på en unik
meditation & qigong metod.
Varmt välkomna!

Dans – Gräfsnässalen
Klockan 18.30 – 20.00, 20.30 – 22.00

Polskmärkesuppdansningen – NÅGOT FÖR DIG?
Oavsett uppdansning eller inte så att detta ett fantastiskt tillfälle att
komma och prova på/utveckla sina kunskaper i polskor!
Svenska Folkdansringens distrikt i Dalarna och Jämtland - Härjedalen har ett gemensamt
projekt för att göra polskmärkesuppdansningen mer känt i polskedansens Sverige.
Folkdansringen Göteborg har fått en förfrågan från projektet om att få komma till oss och
berätta om uppdansningen, dansa polskor med oss samt inspirerar till fortsatt
polskdansande.
Det är nu klart att Bitten och Sven Olsson kommer. De är mycket duktiga dansare! Sven
sitter med i bedömningsnämnden vid uppdansningarna. De kommer att lära ut lite olika
polskor på de två passen. Ingela och Håkan Lindberg kommer att spela till deras
utlärning.
.

