Välkommen till
Folkdansringen Göteborg

Välkommen till
Folkdansringen Göteborg

Under vår, sommar och höst 2019
händer bl. a följande i Slottsskogen
Gräfsnäsgården och Annexet.

Under vår, sommar och höst 2018
händer bl. a följande i Slottsskogen
Gräfsnäsgården och Annexet.

THÉdans söndag 7 april kl. 12-15

THÉdans söndag 7 april kl. 12-15

Prova på svensk folkdans under en söndagseftermiddag.
Dans, härlig livemusik & nygräddade våfflor
står på programmet. Drop-in.

Prova på svensk folkdans under en söndagseftermiddag.
Dans, härlig livemusik & nygräddade våfflor
står på programmet. Drop-in.

Spelmanscafé söndag 5 maj kl. 12-15

Spelmanscafé söndag 5 maj kl. 12-15

Göteborgs spelmansförbund underhåller med folkmusik till dofterna av nybryggt kaffe med dopp. Drop-in

Göteborgs spelmansförbund underhåller med folk-musik
till dofterna av nybryggt kaffe med dopp. Drop-in

Folkdräktsmarknad söndag 19 maj kl. 13-16

Folkdräktsmarknad söndag 19 maj kl. 13-16

Inlämning kl 9.30–12. Försäljning kl. 13-16

Inlämning kl 9.30–12. Försäljning kl. 13-16

Kom och sälj, köp eller bara titta på fina dräktdelar!

Kom och sälj, köp eller bara titta på fina dräktdelar!

Spelmansstämma torsdag 30 maj kl. 13-24

Spelmansstämma torsdag 30 maj kl. 13-24

Buskspel, allspel, uppspel, och mera spel utlovas från
kl. 13 och till midnatt.
Detaljerat program kommer senare

Buskspel, allspel, uppspel, och mera spel utlovas från
kl. 13 och till midnatt.
Detaljerat program kommer senare

Nationaldagsfirande torsdag 6 juni kl. 11-17

Nationaldagsfirande torsdag 6 juni kl. 11-17

Flagghissning och körsång. Dansuppvisningar av
vuxna & barn, dräktparad, dansutlärning, demo av
dräktsömnad, slöjdworkshop, fikaförsäljning, lotteri,
dans för alla och mycket mer!

Flagghissning och körsång. Dansuppvisningar av
vuxna & barn, dräktparad, dansutlärning, demo av
dräktsömnad, slöjdworkshop, fikaförsäljning, lotteri, dans
för alla och mycket mer!

Viscafé måndagar under sommaren kl. 19.00

Viscafé måndagar under sommaren kl. 19.00

Kända Göteborgmusiker uppträder till doften av
nybryggt kaffe och goda tillbehör till ett bra pris.

Kända Göteborgmusiker uppträder till doften av nybryggt
kaffe och goda tillbehör till ett bra pris.

Dans på utedansbanan till härlig musik

Dans på utedansbanan till härlig musik

Mycket möjligt att det kan bli - se hemsidan för program

Mycket möjligt att det kan bli - se hemsidan för program

Folknöjesdag söndag 1 sep kl. 11-15

Folknöjesdag söndag 1 sep kl. 11-15

En dag med anor från förra sekelskiftet.
Det erbjuds bl.a. dans och musik, tunnbrödsbak samt
nybryggt kaffe och goda tillbehör.

En dag med anor från förra sekelskiftet.
Det erbjuds bl.a. dans och musik, tunnbrödsbak samt
nybryggt kaffe och goda tillbehör.

Öppet hus, torsdag 12 sep & 31 okt

Öppet hus, torsdag 12 sep & 31 okt

Välkommen att pröva på folkdans eller spela
med vårt husband!

Välkommen att pröva på folkdans eller spela
med vårt husband!

Dessutom erbjuds flertalet midsommararrangemang i Slottsskogen
och runt om i Göteborg!

Dessutom erbjuds flertalet midsommararrangemang i Slottsskogen
och runt om i Göteborg!

Fri entré till alla våra arrangemang!!

Fri entré till alla våra arrangemang!!

Välkommen att delta, njut
och upplev lite av vårt kulturarv
”Kultur är vår styrka”

Välkommen att delta, njut
och upplev lite av vårt kulturarv
”Kultur är vår styrka”

Vill du veta mer om varje arrangemang

Vill du veta mer om varje arrangemang

– se vår hemsida:

– se vår hemsida:

www.folkdansringen.se/goteborg

www.folkdansringen.se/goteborg

i samarbete med

i samarbete med

