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i samarbete med

Hej alla glada polskedansare!
Så går sommaren mot sitt slut och vardagen tar vid. Misströsta inte, det betyder ju att torsdagsdanserna
kommer igång. Som vanligt har vi många godbitar att bjuda både vad gäller instruktörer och musik.
Hoppas ni är riktigt danssugna.
Den 8/9 startar vi med en sedvanlig danskväll på Hägerstensåsens medborgarhus. Efter förra
årets lyckade säsongsstart ger vi än en gång gruppen Kollijox förtroendet att starta upp
dansåret. Höstens program i övrigt finns med som bilaga i detta utskick och på vår hemsida
Polskedansarna.se.
Försommarfest på Skarpnäcks koloniområde.
Kolonifesten genomfördes traditionsenligt i föreningsstugan i Skarpnäcks koloniområde. Som vanligt
hade vi en jättetrevlig kväll med suveränt god buffé och härlig musik. Spelade gjorde Stina Brandin
och Magdalena Eriksson. Vädret tillät inte att vi kunde vara ute helt och hållet men vi dansade ute
under tak med våra spelmän i öppet fönster. Ett stort tack till festkommittén och alla andra som
bidragit på olika sätt. Ett särskilt tack till Gudrun som ordnar så att vi kan ha vår avslutningsfest i
denna trevliga miljö.
Höstmöte
I år hålls höstmötet i fikapausen den 3/11. Vi kommer då främst att besluta om årsavgift och
kvällsavgifter. Anmäl till styrelsen om du vill lyfta någon annan fråga på höstmötet.
19/11 Värmländsk dansdag/kväll
Den 19/11 genomför vi åter ett evenemang i samverkan med Stockholms spelmanslag.
Den här gången handlar det om Jössehäradspolska i spel och dans. Anton Schneider och Anna Öberg
leder danskursen under dagen och Fredrik Lundberg och Mats Berglund leder spelkurs. Under kvällen
spelar Mats, Fredrik och Stockholms spelmanslag till dans. Särskild inbjudan kommer inom kort.
Programönskemål
Ny höstsäsong innebär arbete med vårens program. Vi är som vanligt tacksamma för tips och
önskemål från alla. Kanske har ni kommit i kontakt med någon ny spännande instruktör eller någon
spelman/grupp ni gärna vill höra mer av?
Ge gärna förslag på Polskedansarna.se, fliken "Önskemål om framtida program". Lösenordet är bebs.
Det går också bra att skicka önskemål till Bosse eller skriv på önskemålslistan på torsdagar. Lämna
dina synpunkter i tid och uppge namn och epost så vi kan kontakta dig med ev. kompletterande frågor.
Vi förvarnar om våra styrelsemöten när vi ska jobba med kommande program – vi börjar 26 sept !
Vi tar tacksamt emot förslag även från icke föreningsmedlemmar.
Medlemmar.
Vi vill gärna ha fler medlemmar i föreningen. Funderar du på att bli en av oss? Passa då på att slå till,
du betalar halva årsavgiften 125 kr för höstens verksamhet
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 är vi tacksamma för hjälp med att sprida vårt program.

Väl mött under våra danskvällar önskar Styrelsen
Höstbrev 2016

