Finputsa dina
polskor
Vi tränar och dansar folkliga danser, mest polskor, oftast till levande
musik. Inbjudna instruktörer hjälper oss finna finesserna som gör
danserna njutbara.
Föreningen Polskedansarna har funnits sedan 1982. I dag är vi ett
hundratal medlemmar, cirka hälften aktiva med ett gemensamt
intresse: Folklig musik och dans.
Folkdans, gammeldans, polskekurser – alla har vi dansat några år. Du
som har liknande dansvana är välkommen att sälla dig till denna trevligt brokiga skara.
Medlemsavgift 175 kr vår/höst. 90 kr för höstterminen.
PG: 47 39 32-2
Upplysningar:
Peter Bäverfalk, programansvarig: 070-43816 28
e-post: petbav@yahoo.se
eller ordförande: Bebs Reybekiel 08-544 820 23
e-post: bebs@orda.se
PROGRAMÄNDRINGAR KAN FÖREKOMMA
http://polskedansarna.ontheweb.nu

Dansprogram hösten 2004
Förpackat 04-08-15. Bäst före 04-12-09

Slängpolskesektionen
Varannan tisdag, jämna veckor, träffas vi och dansar slängpolska till levande musik. 19.00–21 i Årsta Folkets Hus (vi börjar med fika, ta med
eget). Start tisdagen den 14 september och avslutning den 7 december. Upplysningar: Eva Edberg 08-544 741 68 (kväll).

Vi träffas på Torsdagar 19.30–21.45
i Årsta Folkets Hus vid Årsta Torg.
Medlemmar 30 kr Gäster 50 kr. Ta med eget fika till pausen.

Dansprogram hösten 2004

Årsta Folkets Hus, torsdagar 19.30–21.45

9 september

2 december

Klockan sju på Stallet

Klarälvsdalen

Traditionsenligt inleds hösten med
öppet hus på Stallet, adress Stallgatan
7. Denna gång med Ellika Frisell och
Ami Petersson som hjälper oss att
lyssna och omsätta musiken till dans.
Fritt inträde. Fika finns att köpa. Obs!
starttiden: 19.00.

16 september
Minns Ransäter
Tillbaka i Årsta på vanlig tid. Gunilla
Rydén guidar till sin uppväxt med
Värmländsk dans. Kvällens spelman
är Simon Stålspets.

7 oktober

4 november

Norra Bohuslän

I Henry Sjöbergs anda

Katarina Nivert och Anders Öström
lär ut Polskdans – Gammal springdans från Hogdal och Lommeland.

Iréne Sjöberg och spelmannen Ingvar Andersson delar med sig av den
sörmländska musik- och dansskatten.

9 december

14 oktober
Hälsingland

11 november

Barbro och Erik Olsson tar upp
Gammalpolska från Delsbo och
Hambo & vals från Sidskogen i Järvsö. Spelman är Gunnar Iggendal.

Högt och lågt
Klacksparkar, stamp och annat fint
krus i dansen kommer Erik och Nils
Walberg att visa och fundera kring.
Höstmöte i pausen.

23 september
Föllinge
Bröderna Mats och Ulf Andersson
spelar musiken som fick Ernst Grip
att återkalla en dansskatt från Föllinge i Jämtland. Bebs Reybekiel och
Hans Schöberg förmedlar steg och
tag i Gammalpolska och Åtabakspolska.

30 september
Västerdalarna
Yvonne Hansen och Torbjörn Sjöberg återkommer med Springdans
och bakmes från Rörbäcksnäs.

21 oktober
Boda
Bert Persson, som leder folkdansutbildningen på Danshögskolan, förmedlar sin syn på Bodapolska.

18 november
Bingsjö och Orsa
Siljansbygdens danser är mer aktuella
än någonsin. Margareta och Leif Virtanen ger oss detaljer och helhet i
polskor från Bingsjö och Orsa.

28 oktober
Dala Floda
Flopolska och schottis från Bingsjö
står på programmet när vi får träffa
Britt-Mari Dahlgren Westholm och
Bengt Mård igen.

Många vämlandslåtar med drag blir
det när Charlotte Magnusson spelar
tvärflöjt tillsammans med Micke
Löfroth på fiol. Ann Hoffman och
Anders Pettersson lär ut Bakmes och
Slängpolsk från Övre Klarälvsdalen.

25 november
Finnskogspols
Anton Schneider är tillbaka med
Finnskogspolsen. Eva Karlsson spelar.

Lucia
Vi har blivit bortskämda med spännande program denna överraskningarnas afton. Något musikaliskt och
dansant blir det förvisso även i år
innan vi tar julledigt.
Medlemmar 30 kr Gäster 50 kr.
Ta med eget fika till pausen.
VÄLKOMNA!
Medlemsavgift 175 kr vår/höst.
90 kr för höstterminen.
PG: 47 39 32-2

Danskonserter
Vi har plats för lyssnande publik i
biofåtöljer vid sidan av dansgolvet.
Flera av de spelande och sjungande
musikanterna som gästar oss kan
avnjutas även utan dansskor på fötterna.

