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Svenska Folkdansringen
Medelpads Distrikt

Protokoll nr 13 dans och musikmöte
2017-03-01 kl.17.00, Värstaborg.
Närvarande: Marlene Jonsson, Lennart Jonsson, Per Högberg.
Nybörjarkurs i polskor
Kurs med internationella danser inställd 25/3 då dansinstruktören fått förhinder. Fortsatt kontakt
via Björn för framtida arr. Eftersom det är sent att planera och verkställa nytt alternativ av kurs med
realistisk anmälningstid och för att på så sätt säkerställa budget avstår sektionen att ordna kurs
detta datum. Däremot kan Marlene och Lelle tänka sig att ha en kortare grundkurs i polska mellan
kl.13.00-17.00 för nybörjare. Affischer ska sättas upp på universitetet, kulturskolan och
flyktingboende. Kursen ska vara gratis.
Hamboträning
Camilla Idh och Magnus Mårtensson vill lära ut hambo inför Hälsingehambon. Aktuellt datum just
nu är 1 eller 2 april, men är inte fastslaget än. De har spelmän med sig och det enda distriktet
bekostar är ev. lokal. Aktiviteten ska vara gratis för deltagarna. Camilla och Magnus vill gärna att
ungdomarna från Skönborg kommer på den här träningen då arrangörerna för Hälsingehambon vill
få fler ungdomar som är med på tävlingen. Förslag på lokal är logen på Norra Berget.
Övrig verksamhetsplanering 2017
22/4 Kurs med Sonja och Enar Albertsson
23/9 Kursförslag: Ragges danser (Lelle kollar möjligheter), diplomdanser, internationella danser
mm.
21/10 Samspelshelg med danskurs (ev. rikskurs)
Internationella dagen
Lars-Eric Gustafsson har dragit i några trådar och Nivren är på gång att börja arbetet för planering.
(Från tidigare protokoll: Vi kanske ska fundera över om vi verkligen behöver ha en dyr konsert på
kvällen då väldigt många redan gått hem. Middag tidigare och mer dansinslag då det inkludera de
flesta av besökarna.)
Riksstämman 19–20 maj 2018
Boende för stämmodeltagare blir Scandic city. Lokal för stämman är under skrivande stund inte
klar, då den tänkta lokalen Englaporten är upptagen.
Planer och visioner från sektionen:
Rikskurs under stämman för övriga, som inte deltar på stämman.
Dans och musikprojekt. (Trio KAP klara)
Dansare för projektet bör vara 2 par från varje förening.
Kort uppvisning ev. på fredagskväll för deltagare som anlänt.
Möjlighet till buskspel.
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Inledning på stämman med dans och ev. under dagen.
Dans och sång på stan under lördag.
Danslagen eskorterar stämmodeltagarna till middagen.
Frågeslinga på lunch.
Framtid
Internationella danser, Majken Enquist 3000kr + resa.
25–26/3 2017
Upplägget ska vara så att man endera kan vara med bara en dag eller båda.
350 kr/dag eller 600 kr för bägge dagarna, Folkmusik på Värstaborg är gratis för kursdeltagare.
Lö 10:00-16:30
Sö 10:00-16:30
Med samling 9:30
Kvällskonsert är inte klart i skrivande stund.
Distriktet skriver avtal med Majken.
Majken ska skicka en presentation.
Distriktet gör inbjudan och utskick.
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