
31 mars
Jämtländskt

"Pols på svenska" – Norskleitjen från 
Föllinge och kanske någon dans från 
Kall får vi ägna oss åt tillsammans 
med Bebs Reybekiel, Hans Schöberg 
och spelmannen Per Runberg.

7 april
Rättvik/Orsa

Åter till Dalarna och ett par av Sil-
jansbygdens vackraste polskor. Britt-
Mari Dahlgren Westholm och Bengt 
Mård är kvällens ciceroner.

 14 april (Obs programändring)
Älvdalen
Obs programändring)
Älvdalen
Obs programändring)

Älvdalen i nordvästra Dalarna har sin 
egen särpräglade dialekt i såväl musik 
som dans. Margareta och Leif  Virta-
nen delar med sig av sitt kunnande 
om polska från Älvdalen.

 21 april
Danskväll 

Två unga dansspelmän, Patrik An-
dersson och Jenny Tidman, bjuder på 
en varierad repertoar.  Vi får tillfälle 
att dansa fritt ur vårens program.

3 februari
Polskor från Bingsjö

Yvonne Hansen och Torbjörn Sjö-
berg förmedlar allt det du trodde 
dig veta och inte visste om polskor-
na från Bingsjö.

10 februari
Boda á la Röjås

En helkväll med Maria Röjås, sånger-
ska och dansare med Bodatraditio-
nen i blodet.

17 februari
Upptäck Västergötland
Polskor från södra Västergötland och 
kanske någon engelska blir det när vi 
får besök av familjen Widell; Anita, 
Roland och dottern Anna-Kristina 
med nyckelharpan. 

24 februari
Vid vägskälet

+ Årsmöte
En timmes dans till Johanna Böljas 
polskor och trallar. 
Alla medlemmar kallas härmed till 
Årsmötet som hålls från 20.30.

13 januari
Klockan sju på Stallet

Öppet hus på Stallet, adress Stall-
gatan 7. Denna gång med Andreas 
Berchtold och spelmannen Patrik 
Andersson. Polska och bakmes för 
vana och ovana dansare. 
Fritt inträde. Fika fi nns att köpa. 
Obs! starttiden: 19.00.

20 januari
Gimdalen

Åter till ordinarie tid i Årsta.
Eva och Tommy Englund inviger oss 
i tekniken bakom den ståtliga sen-
polskan från Östra Jämtland. Någon 
mindre dans som till exempel Mell-
paring blir det också.

27 januari
Transtrand

Mazurka från Transtrand står på 
programmet när Ulla och Lennarth 
Sandberg med spelmännen Monika 
och Sture Holmström gästar oss.

3 mars
Möt Danmark

Karin Hansen och Ellge Jakobsson 
presenterar dansk polska och andra 
danser. Garanterat uppsluppen och 
gemytlig kväll!

10 mars
Ja Jösse!

Inger och Leif Stinnerbom, fryks-
dalingarna som ägnar sitt liv åt musik, 
dans och teater, är tillbaka med sin 
polska från Jösse härad.

17 mars (Obs nytt program) 
Bingsjöpolskans puls

Unikt danstillfälle med Bingsjöpol-
skor i full frihet. Petter Berndalen 
specialstuderar låtar från Bingsjö  
för Ellika Frisell.  Han framför dem 
lyhört på slagverk. Vi får dansa och 
experimentera av hjär tans lust till 
såväl duo- som solospel. 

24 mars. 
Skärtorsdag

Påskledigt

Årsta Folkets Hus, torsdagar 19.30–21.45Dansprogram våren 2005

Medlemmar 30 kr Gäster 60 kr. Ta med eget fi ka till pausen.
VÄLKOMNA!


