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Hej alla glada polskedansare! 
 

Hoppas att ni alla har haft en skön sommar och ser fram emot att Polskedansarnas 

torsdagskvällar kommer igång igen. 

Höstens verksamhet börjar den 11/9 med en danskväll med Anna Karlsson, Johanna Norgård 

och Anna Rubinsztein, tre fiolspelande tjejer från musikhögskolan. De utlovar ett varierande 

program med en del Finnskogspols. 

Som ni säkert redan har sett har vi även denna höst fått ihop ett omväxlande program med 

många duktiga instruktörer och musiker. Tack vare den lilla höjningen av kvällsavgiften med 

10 kr som gjordes har vi kunnat ordna levande musik till de flesta av våra danskvällar. Vi har 

även lyckats tillfredsställa några önskemål från er övriga medlemmar.  

Nya instruktörer för terminen är P-O Pettersson & Els-Marie Frisk som kommer att instruera 

danser från Jämtland. P-O är en mycket uppskattad instruktör från Östersund som även sitter i 

uppdansningskommittén. 

Höstens program i övrigt finns med som bilaga i detta utskick och på vår hemsida 

Polskedansarna.se. 

.  

Försommarfest på Skarpnäcks koloniområde. 

Årets försommarfest på kolonin genomfördes i ett fantastiskt försommarväder och vi kunde 

dansa ute hela kvällen. Eva Elmstedt Frisk och P-O Steneryd stod för eminent dansmusik. 

Buffén var som vanligt av hög klass och vi som var där hade en verkligt trevlig kväll.  

Tack festkommittén och Gudrun för allt arbete i samband med detta. 

 

Höstmöte  

I år hålls höstmötet i fikapausen den 6/11. Vi kommer då främst att besluta om årsavgift och 

kvällsavgifter. Anmäl till styrelsen om du vill lyfta någon annan fråga på höstmötet. 

 

29/11  Norsk-svensk dansdag/kväll 

I samarbete med Stockholms spelmanslag planeras en dansdag/kväll längre fram i höst. 

Under dagen är det tänkt att vi ska hålla dels en danskurs i Valdresspringar med Ola Aastad 

Bråten, Karolina Brändström och Tore Bolstad, dels en spelkurs med Kjell Erik Eriksson. 

Under kvällen planeras en danskväll till musik av Stockholms spelmanslag, Kjell Erik och 

Tore Bolstad. 

I nuläget vet vi inte om evenemanget går att genomföra pga att de lokaler vi bokat i 

Skarpnäcks kulturhus har blivit vattenskadade. Vi har letat med ljus och lykta efter lediga och 

inte alltför dyra lokaler och har nu ” ett sista halmstrå ute”.  Vi väntar svar inom kort. Om det 

inte löser sig får vi lov att skjuta på hela evenemanget till våren eller nästa höst. Vi 

återkommer om hur det blir. 

 

Programönskemål. 

Har ni träffat på några instruktörer eller musiker som ni gärna vill se hos oss på 

Polskedansarna? I så fall tar vi tacksamt emot alla tips och önskemål inför sammanställandet 

av vårens program. Ge gärna förslag på Polskedansarna.se, fliken "Önskemål om framtida 

program". Lösenordet är bebs. Det går också bra att skicka önskemål till Bosse så lägger han 

in dem på hemsidan. 

Vi tar tacksamt emot förslag även från icke föreningsmedlemmar.  

 

http://www.polskedansarna.se/
http://www.polskedansarna.se/
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Medlemmar. 

Funderar du på att bli medlem i föreningen? Passa då på att slå till, du betalar halva 

årsavgiften, 125 kr, för höstens verksamhet. Vi vill gärna ha bli fler så att vi kan hålla antalet 

medlemmar konstant, det har tenderat att minska något de senaste åren. Denna tendens gäller 

dock inte antalet besökare under våra torsdagskvällar  

 

 

E-post 

Om du fått ny e-postadress eller har annan ändring i medlemslistan, är vi glada om du 

snarast meddelar Bosse på ; Bosse.Rydh@swipnet.se   

 

 

Som vanligt vill vi ha hjälp med att sprida vårt program.  

 

 

 

Väl mött under våra danskvällar 

önskar Styrelsen 
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