Svenska Folkdansringen,
Medelpads Distrikt
Dans och musiksektionen
Mötesprotokoll 8/6 2010
Närvarande: Lillemor Hallberg, Leif Bylund, Andreas Idh, Marlene Blomgren
1. Polskekvällar
Dans och musik ska inför hösten, skapa ett schema för datum och innehåll för varje torsdag.
Lillemor berättade att det finns önskemål om att polskekvällarna ska anordnas var tredje torsdag
istället för varje torsdag jämn vecka.
2. Kurs i Upplandsdanser och spel 25/9 2010
Leif fick i uppgift att ta reda på om och vilken "dam" Ingemar Sund tar med på kursen. Även vilket
arvode det då kan handla om.
Kurstiden bestämdes till upprop kl.9.30, kursstart kl.10.00 och slut kl.16.00.
Priset för kursen: vuxen 350 kr och ungdom 250 kr.
Lelle gör inbjudan. Lokalen blir Kårhuset och i skrivande stund har Kåren meddelat pris för hyran,
3125 kr.
3. Thomas och Marit, spelkurs 23/10 2010
Lelle fick i uppgift att kolla lokal och pris på Kårhuset, för konsert och dans på kvällen. (Samma uppgift
som i punkt 2. alltså 3125 kr)
Lelle gör inbjudan.
4. Repris på kurs i Medelpadsdanser
Vi talade om två alternativ för att sprida Medelpadsdanserna i distriktet.
Alt. 1: besöka danslagen
Alt. 2: En ny kurs våren 2011
5. Folkmusikdag-workshops-konserter-dans
Inga beslut.
6. Stenstansdagarna
Marlene informerar om vad som sagts på mötet på SEB på förmiddagen, där även Paula Lundgren,
ordförande för Spelmansförbundet Medelpad, deltog.
Vi ska gemensamt utföra en manifestation för folkmusik och dans, den 4/9 2010. Så många dansare
och spelmän som möjligt ska träffas på stan. Ett mer redigt program för vad som ska hända ska även
arbetas fram, där vi har lämnat önskemål om vad vi kan och vill delta med. Det pratades om
dansworkshops, visstuga och några uppvisningar.
Marlene kommer att informera vidare efter nästa Stenstansdagarsmöte.
7. Nästa möte
Det bestämdes till den 30/8 2010 kl. 18.00 hos Lelle och Marlene. I skrivande stund har detta ändrats
till den 10/8 2010 kl. 18.00
8. Projekt Film och dokumentation
Anna Märta ska kolla film. Arne Johansson är intresserad att ge tips och hjälp.
/Marlene Blomgren (20100809)
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