
Kära polskedansare!
Vårterminen är slut och sommaren aviserar sin ankomst. En vår som bjudit på ovanligt många fantas-
tiska spelmän, instruktörer och danser.
Miniföreläsningarna med dansinslag gav oss tankar och idéer med historiskt och genusperspektiv på dan-
sandet.
Torsdagskvällarna har varit välbesökta och gästerna många. Glädjande och viktigt för föreningens fort-
levnad.

Odlaren
Sommar ja – den inleds traditionsenligt med fest på Odlaren. Fredagen den 23 maj är vi alla välkomna
till Odlarens koloniområde där våra vänner Anna-Lisa och Lennart Sandgren lever sitt sommarliv och
där dansbanan bara väntar på att få nötas lite mer och myggorna bespetsar sig på varmt polskeblod.
Klockan 19 börjar dansen ute (om vädret tillåter). Ta med något gott till det gemensamma smörgåsbordet
och  din egen måltidsdryck. Kaffe och kaka bjuder föreningen på och inträdet som samlas i hatten går
oavkortat till kvällens spelmän. Hjälpande händer är välkomna från 18.00 hälsar festkommittén.

Skansen
Efter badstränder, blommor, båtar, cyklar, danskurser, diplomdanser, fjärilar, picknickar, polskemärken,
pussar, resor, spelmansstämmor, smultron, tält och vandringar blir det kul att träffas på Skansen igen och
dansa polska. I år blir det tre onsdagar i augusti med dansinstruktion 19.30–20.30 och därefter dans till
23.00. Den 6 spelar Bordunverkstan, 13 Boda-Bingsjö och 20 KMH-Folk.

Stallet
Sedan är det inte långt kvar till den 11 september då vi startar höstterminen med Öppet hus på Stallet.
Denna gång med Finnskogspols på begäran. Dansinstruktion och levande musik. Vi återkommer med
närmare detaljer så fort Peter Bäverfalk, vår nye programansvarige, har höstprogrammet klart.

Hemsida
Numera kan också alla som har tillgång till dator kolla senaste nytt på polskedansarnas hemsida som Lars-
Erik Blomgren utformat. Adressen är: http://polskedansarna.ontheweb.nu

Nya medlemmar
Till sist är vi glada att hälsa en rad nya medlemmar välkomna!
Eva Edberg, Lillemor Enroth, Monika och Ulf Landby, Lennart Olofsson, Britt-Marie Persson, Lars-
Göran Mackegård och Erik Walberg.
Glad sommar på er allihopa, gamla såväl som nya och blivande medlemmar och väl mött i höst.
Stockholm i april 2003
Styrelsen genom Bebs
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