
 

 
 

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 250 kr /år 
PG: 47 39 32-2 

 

 
Upplysningar: 

Åke Bredelius, programansvarig: 08-776 26 43 

Kerstin Dürr, ordförande: 08-449 32 30 

e-post: kerstin.dyrr@telia.com 

PROGRAMÄNDRINGAR KAN FÖREKOMMA 

Hemsida: polskedansarna.se 

 

 

 

 

 

 

 

Dansprogram våren 2012 
 
 

Vi träffas på torsdagar 

19.30 – 21.45 
Hägerstensåsens medborgarhus 
Riksdalervägen 2-4 i Hägersten 

Medlemmar 40 kr, gäster 60 kr, studerande 20 kr 
Kaffeservering  

I samarbete med 

  

 

 



Dansprogram våren 2012 
 

Hägerstensåsens medborgarhus, torsdagar 19.30 - 21.45 
Medlemmar 40 kr, gäster 60 kr, studerande 20 kr. Kaffeservering. VÄLKOMNA! 
 

12 januari   
Danskväll med Sonus 
Spelmanslaget Sonus vann VM för 
studentspelmanslag år 2008 där 14 
lag från tre länder deltog. Vi får tillfälle 
att dansa till en varierad och svängig 
repertoar av låtar. 

Obs på Hägerstensåsen! 
 

19 januari   

Folklig menuett från Skåne 

Danspedagog Andreas Berchtold från 
Toboinstitutet lär oss grunderna i 
folklig skånsk menuett. Den skånska 
riksspelmannen Jeanette Eriksson 
står passande nog för musiken. 
 

26 januari 

Rörospols och mazurka från 
Fagernes 

Ulla & Lennarth Sandberg instruerar 
danserna från Norge och Monika & 
Sture Holmström står för fiolerna. 
 

2 februari 

Norskleitjen och hambo från 
Oviken  
För första gången träffar vi 
dansinstruktörerna Carina Holmberg 
& Jens Holmström som visar oss två 
Jämtlandsdanser. Spelar gör 
musikgruppen T3. 
 

9 februari 

Slängpolska på fläck  
Karin Hansen & Ellge Jakobsson 
instruerar en dans med anor från 
1700-talet, som vilar i fasta ramar 
men samtidig är öppen för individuella 
uttryck. Katarina & Eric Hammarström 
ackompanjerar på cittra och fiol. 
Årsmöte i pausen. 
 

16 februari 

Jössehäradspolska från 
Värmland  
Vi träffar Ann-Marie Forsberg, Bertil 
Forsberg och Micael Festin som står 
för dansinstruktion och musik.  
 

23 februari  

Föllingedanser 
Shlakapolska efter Ernst Grip är en 
kul utmaning även för vana dansare. 
Mia Marin spelar och Bebs Reybekiel 
& Hans Schöberg visar och berättar. 
Eventuellt även repetition av 
ytterligare någon polska från Föllinge. 
 

1 mars 

Polskor från södra Dalarna 
Yvonne Hansen & Torbjörn Sjöberg 
tar oss med till södra Dalarna för att 
lära oss polskor från trakten. 

 

8 mars  

Polska och bakmes i turer från 
Idre  
Den här kvällen får vi lära oss den 
fartiga polskan från norra Dalarna 
tillsammans med instruktörerna Helen 
& Stig Eriksson. 

 

15 mars  

Polskor från Enånger 
Åter till Hälsingland med polskor från 
Enånger tillsammans med Camilla 
Olsson & Magnus Mårtensson.  

 

22 mars  

Polska från Orsa  
Vi förflyttar oss återigen till Dalarna 
och får hjälp av Britt-Marie Dahlgren 
Westholm & Bengt Mård att lära oss 
dansens karaktär. Vi repeterar även 
Trampvals från södra Dalarna. 

 

29 mars  

Polskor från Ramsele  
Margareta & Leif Virtanen gästar oss 
denna kväll för att lära oss dansa 
polskor från Ångermanland. 
 
 
 

5 april  

Skärtorsdag - ingen dans! 

 

12 april 

Polska från Svanskog 
Bröderna Mikael & David Eriksson 
instruerar polskan från Värmland och 
vi får en repetition av schottis från 
Ovanmyra i Dalarna. För musiken står 
Värmlandsspelmannen Jon Nilsson. 
 

19 april  

Gammalvänster från Oviken och 
polska från Mattmar  
Med Eva & Tommy Englund som 
guider dansar vi dessa behagliga  
Jämtländska polskor till levande 
musik av Blåstråk. 
 

26 april   

Danskväll kl 19.30 – 22.15 
Som avslutning på vårens program 
dansar vi tilll Stockholms spelmanslag 
och i pausen serveras 
Polskedansarnas berömda kakbuffé. 
Förhöjd avgift med 20 kr.  
 

                       

polskedansarna.se 


