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Ordförande har ordet
Vi har nyligen haft styrelsemöte där några träffades fysiskt och andra var med på länk. I dessa tider
gäller det att vi är lite kreativa och hittar nya sätt för att mötas och driva vår verksamhet. Viss
verksamhet har vi valt att ställa in pga den rådande situationen i samhället, medan det är glädjande
att vi kan hålla igång annan verksamhet. Behöver du hjälp med din dräkt så passa på att kontakta
någon i Dräkt- och Kulturgruppen som gärna hjälper dig.
Jag tyckte det var fantastiskt kul att se Madeleines och Ebbas dansfilm som lades ut på våra sociala
medier under påskhelgen. Vi får glädjas av virtuell dans när vi inte kan dansa tillsammans fysiskt. Har
du något kul dansminne så plocka gärna fram det och skicka in till mig eller mediagruppen så kan vi
lägga ut det på våra sociala medier. Vi behöver alla påminnas om hur kul vi har det när vi träffas och
dansar tillsammans. Jag ser själv framemot hösten då jag hoppas att vi kan träffas som vanligt igen på
våra träningar i alla våra grupper.
Mycket har blivit inställt i år, men vi har ändå många roliga saker att blicka framemot.
Midsommarafton är en stor danshelg och det ska firas på något sätt. Håll utkik efter information från
våra dansledare på hur vi firar det i år. I augusti är det Skånedan i Eslöv som i år kommer bli något
extra. Folkdansringen Skåne kommer denna dag att fira att Svenska Folkdansringen firar 100 år. Det
blir dans, sång, hantverk och ännu mer dans. Åsa Jinder kommer att ha en konsert och allsång
tillsammans med publiken. Vi ser alla framemot en härlig eftermiddag i folkmusikens tecken så jag
hoppas att vi ses där.
Nästa år, 2021, fyller Malmö Folkdansare 5 år. Det är verkligen något att se framemot. Jag tar
tacksamt emot tips på hur du som medlem vill fira detta.
Jag önskar dig god hälsa och var rädd om dig och dina nära.
Kram Camilla

Redaktionen för Snurrebocken
Kerstin Rur, Royne Larsson och Eva-Lena Jönsson

5 års jubileum
2021 fyller Malmö Folkdansare 5 år och det vill vi gärna fira. Hur vi ska
fira detta är ännu inte bestämt. Vi söker nu dig som vill arbeta i vår
projektgrupp inför jubileumsfirandet för att ta fram förslag hur vi ska
fira våra första 5 år. Alla är välkomna att anmäla sig. Viktigt att vi tänker
på att hela föreningen ska bli involverad i firandet från de yngsta till de
äldsta på något sätt. Är just du intresserad av att vara med i
projektgruppen – hör av dig till Camilla Lindvall på
ordforande@folkdans.nu eller 0708-527570 senast den 21 juni 2020.
/Styrelsen

BUS informerar
Det är underliga tider med mycket att förhålla sig till. Men i BUS fortsätter vi att dansa. Vi har en del
riktlinjer som vi alla följer innan, under och efter träningen. Tyvärr har de flesta av våra uppvisningar
och resor för våren och sommaren blivit inställda men vi har fortfarande Skånedan i augusti som vi
tränar inför. Hoppas att vi ses då.
25/5 Terminsavslutning
6/6 Uppvisning – inställd
19/6 Uppvisning – inställd
15-19/7 Barnlek – inställt
23/8 Uppvisning – Skånedan i Eslöv
Vi ledare ser framemot kommande hösttermin där vi alla kan ses igen!
//Nathali Willman

Häng med på dans i Coronatider - från min veckodagbok i maj 2020
Måndag: Dans i 26:an, hurra - nää, det går ju inte (suck). Men jag blir glad
när det blir vandring med två kompisar, på behörigt avstånd. Vi vandrar
till Burlöv via småvägar längs gula rapsfält. I fjärran ser vi vårt delmål,
Möllan. Jag har aldrig varit där, så det blev en fin upplevelse trots blåsten
och kylan. Vi fortsatte färden till den vackra gamla kyrkan från 1100-talet
och hembygdsmuséet, där vi välförtjänta fikade i parken. Hoppas muséet
kan öppna i sommar, i så fall vill jag dit igen. Vandringen hem gick som en
dans i medvind.
Tisdag: Utegympa Friskis, Johanneslust. Skönt att någon aktivitet är nästan som vanligt. En begränsad
skara, med lydigt avstånd, går bort till några betongblock i Bulltoftaparken, som får fungera redskap,
det känns i kroppen. Oh vad skönt efteråt!
Onsdag: Spf Bulltofta har faktiskt några aktiviteter trots allt, promenad på Bulltofta och bangolf. Jag
ser verkligen fram emot den återkommande promenaden med trevliga kompisar. Eftersom vi bara är
5-6 personer, 70+, följer vi givetvis folkhälsomyndighetens rekommendationer. Trevligt att träffas
och nyttigt att röra på sig.

Torsdag: Dansdag igen, hurra! Tyvärr inte hos Malmö
Folkdansare. Jag saknar er verkligen!
Men jag såg en affisch på Bulltofta: “Möt våren med afrikanska
dansrytmer - grounding”. Det lät ju kul och spännande! Tisdag
och torsdag förmiddag kan du lära dig afrikanska danser,
inklusive andningsövningar till härlig musik från bandspelare. En
sjukgymnast, som i normala fall håller kurser i
kroppsmedvetandeträning, leder oss i enkla andningsövningar
och afrikanska danssteg till bl a Miriam Makebas sång. Tusen
tack! Kul med annorlunda dans, verkligen coronaanpassad
solodans på behörigt avstånd.Jag upplever nästan våra internationella kontakter eller de gånger
Volker leder oss i internationella danser. Min dröm är att få besöka afrikanskt folkdanslag, det skulle
vara jättekul. Dessa glädjespridande dansträffar, på trädäcket utanför Bulltofta motionsanläggning
tisdagar och torsdagar 11.00 -11.50 är dessutom gratis och vem som helst är välkomna. Kul om fler
från Malmö Folkdansare kommer. Hoppas vi fortsätter med denna afrikanska dans så länge som
Corona hindrar oss 70+ från att bilda danspar och ha uppvisningar med Malmö Folkdansare.
Fredag: Utomhusgympa, cirkelfys på cykelparkeringen vid Friskis, Johanneslust. Trots att vi är ganska
många (20-tal) kan vi hålla ordentligt avstånd och desinficerar redskapen efteråt.
Mycket skratt och härlig gemenskap. Jag cyklar hem nöjd och svettig längtande efter dusch och
lunch. Eftermiddagen ägnar jag bl a åt att jaga dammråttor, även det är motion (ha, ha).
Ikväll ska jag på dans, på behörigt avstånd i TV- soffan: Let’s dance. Spännande att se vem så går
vidare?
Lördag-söndag blir det promenader och kanske fika i den vackra skånska naturen.
Jag längtar mycket efter att få träffa er alla folkdansarkompisar, att få dansa och ha kul tillsammans i
26:an. Ta väl hand om er och stor virtuell kram tills vi kan kramas på riktigt!
Kerstin

Tack för bindmössan
Malmö Folkdansare har tagit emot en dräktgåva av Monica
Holmberg, en bindmössa från Hallstahammar. Vi tackar också för
att det tillsammans med bindmössan fanns uppgift på varifrån
bindmössan stammar och tidigare ägare. I stora delar av Sverige,
norr om Skånegränsen, klär sig kvinnorna i bindmössa vid
högtidliga tillfällen. Denna huvudbonad skiljer sig markant från
våra skånska vita klutar och ger en intressant inblick i den svenska
dräktens stora variationsrikedom.
Varmt tack
Dräkt- och Kulturgruppen

Solen skiner, regnet öser och snöslask yr
Beroende på var du bor har du nog fått stå ut med både det ena och andra
väderförhållandet. Soliga dagar följt med kalla nätter är det ingen som tycker om
- i alla fall inte det jag och dottern planterat i trädgården. Men tack vare
uppvärmning håller poolen 28 grader och utespaet 38 grader så det kan man ju
vara nöjd med om man gillar att det är svalt i luften.
Trots fortsatta inställda träningar, uppvisningar och evenemang så fortsätter Dans- och
Musiksektionen sitt arbete med att hålla igång kommunikationen med arrangörer samt fortsätter
arbetet med att fundera och planera för hösten samt framtiden.
Ställningen just nu är som följer, följande aktiviteter har ställt in eller flyttats på:
30 maj - Kom i dräkt – vi strosar från Triangeln kl 12.00 till Centralen där vi fikar. Alla är välkomna,
helst i dräkt! Flyttad till 15 augusti kl 12.00-16.00
6 juni - Uppvisning på Stortorget på Sveriges Nationaldag – Inställd
18-21 juni - Besök från Maclennan Scottish Group – Kommer ej
19 juni - Midsommarfirande i Skrylle – Inställt
30 juli – 2 augusti - Jubileumsresa till Stockholm – Flyttad till 30-31 oktober
5-9 augusti - Europead i Klaipeda, Lituaen – Flyttad till 2021
13 augusti - Uppvisning och prova-på verksamhet på Malmö Festivalen - Inställd
De aktiviteter som fortfarande ligger kvar och som vi får se vad som händer med är:
20 juni - Midsommarfirande på Hyllie Park och Ängavallen (ca kl. 14.00-16.00)
23 augusti - Skånedagen med uppvisning och dans (kl. 13.00-18.00)
Ni som ska resa med till Stockholm på Jubileumsfirandet kommer fortlöpande få information. Nya
anmälningar är gjorda, hotell ombokat och resorna håller vi på att boka om.
Håll koll i våra sociala medier – hemsidan, Facebook och Instagram för att se om något förändras
eller nytt dyker upp.
Hjälp oss gärna genom att skicka in eller lägga ut tips och idéer på vad man kan göra nu när vi inte
träffas, bilder ni vill dela med er av eller bara för att säga hej till oss alla. Detta gör ni lättast genom
att maila media@folkdans.nu så kan vi dela med oss av det i alla medier eller via vår Facebook-grupp
för medlemmar.
Ta det lugnt, fortsätt att dansa även om det är själv runt köksbordet och håll ögonen öppna så kanske
det dyker upp något kul innan ”terminen” är slut.
Många kramar till er alla,
Madeleine Nydahl, Dans- och Musiksektionen samt Mediagruppen

Har du bytt adress? Skaffat mail? Ändrat telefonnummer?
Tänk på att så fort någon av dina persondata ändras är det bra om du
skickar in detta till medlem@folkdans.nu så vi kan se till att du även i
fortsättningen får utskick och att vi har rätt data i vårt medlemsregister.

Från en stad till en annan
Jag har nu bott i Malmö i ca 2 månader istället för en och en halv vecka
som det var tänkt. Mitt skrivbord har fått besök av en större skärm att
koppla in datorn till för att underlätta allt arbete vid datorn, vilket det blir
mycket av. Mitt fönster är mer vant vid att vara öppet än stängt för att ge
mig lite frisk luft när jag sitter inomhus, jag glömmer väldigt ofta att man
fortfarande kan gå ut i trädgården och få ordentlig frisk luft.
Högskolan i Borås har satts i gult läge tills den 8 november, vilket betyder
att jag inte har några skolaktiviteter på skolområdet och endast
distansutbildning. Jag valde att stanna kvar i Malmö för att ha tillgång till
kurslitteratur på stadsbiblioteket (högskolans bibliotek är stängt) och för
att inte bli för isolerad från mänsklig kontakt.
Det blir tyvärr lite för mycket stillasittande. Jag försöker därför gå på promenader, använda mina
rullskridskor eller ta korta pauser med att gå upp och ner till köket. :)
Stadsbiblioteket besöks även då och då, med anständig avstånd till andra såklart. Att åka in till
bibblan gör att jag får lite av en rutin och hjälper bibehålla mitt fokus, vilket kommer och går från dag
till dag.
Trots att jag saknar lilla Borås, alla mina kära halv-boråsare samt den egna lägenheten så är det skönt
att ha familjen och några vänner nära. Jag försöker komma ihåg att ta mig ner till ungdomslagets
träningar när jag kommer ihåg det men jag förlitar mig mest på mitt lilla kompisgäng för att bibehålla
lite socialt umgänge för att inte helt försvinna in i mig själv under denna isolerande tid.
Förhoppningsvis kommer dansandet igång snart igen så vi kan ses och få tillbaka lite av det
“normala” livet.
Jag hoppas ni alla tar hand om er, tvättar händerna ordentligt, tar några promenader i ert område
och tänker på dem runt omkring er när ni måste ta er ut i världen.
Skickar digitala kramar er väg,
Ebba

Vi gratulerar!
Ebba Nydahl 20 år den 26 juni
Abigail Sykes 40 år den 5 juli
Eva-Lena Jönsson 50 år den 11 juli
Leif Persson 75 år den 16 juli
Monica Olsson 55 år den 24 augusti
Anna Larsson 20 år den 9 september
Camilla Lindvall 45 år den 10 september

Saxat ur boken " Svenska traditioner" författare: Jan-Öjvind Swahn
Kristi Himmelsfärdsdag
Det har nästan i hela Sverige varit en gammal regel att man inte fick börja fiska i vattendragen före
Kristi Himmelsfärdsdag och därför har den även gått under namnet " förste metaredan".
Varför då detta: jo, det var på denna dag som man i den medeltida kyrkan "vigde" fiskeredskapen
inför fiskesäsongen. Det är i alla fall en tanke från en forskare.
Korna hade all anledning att se fram emot "Heliga torsdag" då det i många bygder var den dag då de
skulle släppas på grönbete och kvigor som ännu inte fått något namn skulle döpas.
Nationaldagen
Vid 1800-talets slut svallade nationalromantikens vågor höga och många
eldsjälar ville att även Sverige skulle få en officiell nationaldag. Artur
Hazelius, grundaren av Skansen och Nordiska museet i
Stockholm, började 1892 med en högtidlighet " Svenska flaggans dag"
just på Skansen. Datumet 6 juni motiverade Hazelius med att det var den
dag som riksdagen i Strängnäs år 1523 utropade Gustav Vasa till kung.
Samma datum var även undertecknandet av 1809 års regeringsform. Först 1983 blev 6 juni officiell
nationaldag och inte förrän 2005 manifesterad med röd text i kalendrarna.
Ja, det var lite om några av helgerna hos oss, jag kanske återkommer en annan gång med mer
information om andra helger. Jag vet att vi är några stycken som har boken " Svenska traditioner " så
kanske någon annan tar upp tråden.
Lotta

Vem där?
Då går stafettpinnen vidare… Förra gången grillade vi Jonny och denna
gång har vi haffat Sassa Misselli i vimlet.
Vem är du Sassa?
Mitt namn är alltså Sassa, en sann 40-talist, upprorisk och ganska ”tuff
men hjärtlig” som en bankkontakt en gång beskrev mig. Efter studenten
reste jag mycket i jobbet under ett par år. Jag träffade Lars och vi flyttade
till Schweiz och bodde där i fem år. Vi kom dit som ett par, åkte hem som en familj med två
schweizare i bagaget. Så småningom utökades familjen med ytterligare två pågar men därefter hann
vardagen ikapp en och Anderssons Musik blev min arbetsplats.
När började du dansa och vad ledde dig till dansen?
Genom jobbet på Anderssons Musik fick jag många tillfällen att träffa och prata med Nils Löfgren, en
riksspelman som arrangerade och skrev ner ett stort antal låtar via vårt förlag. Vi hade bl a Skånsk
Folkton, Svensk Folkdansmusik och Till Våra Spelmanslärlingar. Under hans besök blev jag naturligtvis
nyfiken på folkmusiken och folkdansen. Men att spela fiol insåg jag snabbt att det hade tagit för
många år att lära sig men att dansa skulle man väl klara av inom rimlig tid. Sagt och gjort, jag
anmälde oss hos SGV 1995. Så på spelmansstämmorna i Smyge behövde man nu inte längre stå och

hänga på staketet och beundra alla som dansade dessa knepiga och härliga danser utan nu var vi
med i dansens magiska värld. Härligt!
Vad tycker du är roligast med dansen och föreningslivet?
Man träffar många olika dansare från andra föreningar och
från andra länder och samtidigt lär vi oss deras danser och vi
delar med oss av våra. Det blir många skratt och felsteg men
roligt, svettigt och mycket hjärngympa. Föreningarna sliter
hårt, arrangerar och arbetar mycket bakom kulisserna
Det som syns är våra dansuppvisningar så de är viktiga PRattribut.
Är det någon dans som du inte gillar, eller gillar, och varför?
Hmm svår fråga, ärligt talat så är det nog så att det du inte gillar är det du inte kan bra nog…
Skördedansen är fin och rolig att dansa, polskor är härliga, Skånsk mazurka är snabb och kul. Jag
skulle kunna nämna många. Alla danser har sin charm, det gäller bara att lära sig dem.
Har du något uppdrag i föreningen?
Vi är med sen i våras i Festgruppen, men som alla vet blev det inte mycket till fest denna vårtermin.
Om Malmö folkdansare skulle vara lite bättre än vad vi är idag, vad hade då sett annorlunda ut?
Vi hade haft fler uppvisningar, fler träningstimmar och övat mer på hur vi dansar. Allt beror på hur
mycket tid vi vill lägga ner på träningen.
Sist…två saker som ni inte vet om mig.
Jag har varit gift med Lars i 48 år och jag har övernattat i öknen under bar
himmel!
Vi ses snart, eller hur!
Kramar från Sassa

Arbetsplats vid köksbordet
Jag har för första gången i mitt liv varit tvungen att under en kort
period arbeta hemifrån - det var en helt ny upplevelse!
Köksbordet förvandlades snabbt till en plats för datorskärm, tangentbord,
telefon och papper och penna, då jag inte har tillgång till skrivare i hemmet.
Det gick ganska bra, trots allt, vilket jag inte trodde från start.
Samtliga måltider intogs vid soffbordet, (det är ju viktigt att lämna
arbetsplatsen!) väldigt ofta med TV påslagen, vilket är ganska främmande för
mig under normala omständigheter. Men i dessa tider är det ju inget som är
normalt.

Fördelar och nackdelar då? Ja en fördel var att inte komma försent till jobbet, då jag mer
eller mindre var på plats så fort jag klev ut i köket på morgonen och startade datorn, på
eftermiddagen hemma direkt när datorn stängdes av.
Nackdel: inga dagliga promenader till och från bussen, vardagsmotionen blev lidande,
svårt att hinna med att förbereda lunch, äta densamma och dessutom hinna med att gå
ut under lunchen vilket var rekommendationen från arbetsgivaren. Givetvis också
ensamt, utan kollegorna och det dagliga "tugget".
Nåväl, jag är tillbaka på kontoret igen sedan 1 april då vi alla är korttidspermitterade i första hand till
och med 31 maj. Efter det datumet tror jag att det mesta återgår till normala rutiner för mig.
Saknar våra dansträningar och att träffa er alla.
Ta hand om er och varandra, så ses vi när myndigheterna så bestämmer.
Lotta

Malmöfestivalen då och nu

I skrivande stund vet vi inte om det blir någon Malmöfestival mellan den 7-14 augusti. Men visst
hoppas vi… Det är något speciellt när vi dukar upp våra kräftor på Stortorget och rycks med till Grus i
Dojjans toner från scen. Flera världsrekord i antal kräftor har satts under åren.
Malmöfestivalen föddes sommaren 1985. Den grundades för att lyfta föreningslivet i Malmö. De
första åren var det föreningar och ideella krafter som skötte matstånd och serveringstält. Sällskapet
Gammeldansens Vänner, Folkdansens Vänner och Hembygdsgillet hade under många år tillsammans
ansvar för Dans- och Musiktältet i Raul Wallenbergs park. Där serverades fläskestek, friterad spätta
och goda korvar till företag som deltagit i de populära drakbåtstävlingarna. Ja, en och annan öl
serverades också! Medlemmarna i våra föreningar lade ner många timmar och det blev en fin
inkomstkälla till våra verksamheter. I tältet fanns en scen där vi kommer ihåg att Calaisa, Smens
Baglomma, Molly Maguire och Partypolarna spelade. Tror nog att vi är många medlemmar som har
fantastiskt roliga minnen från dessa festivaler.
När drakbåtstävlingarnas era i festivalens historia var över valde
man att flytta Föreningarnas Dag till en dag under Malmöfestivalen
och Malmös folkdansföreningar deltog genom att ha uppvisningar
och finnas på plats för att berätta om våra föreningar och framför
allt om folkdans. Efter ett antal års deltagande då vi inte sett något
resultat i nya medlemmar och dåligt intresse för våra uppvisningar
valde Sällskapet Gammeldansens Vänner och Folkdansens Vänner
2015 att inte delta längre.

Under åren som gått har nu Malmöfestivalen utvecklat föreningsdelen med aktiviteter dagligen
under hela veckan med både uppvisningar och prova-på verksamhet för alla typer av aktiviteter
såsom idrotter, dans i alla former, kreativitet i form av foto, konst med mera.
Därför väljer vi i år att göra en sorts comeback. Inte i samma form men vi kommer att vara med och
lära ut folkdans kombinerat med uppvisning på stadens nya dansscen Fontänen. Så håll tummarna
för att det blir en festival och att Malmö Folkdansare gör en bejublad premiär på Malmöfestivalen
2020 den 13 augusti!

Beslut efter presstopp!

Eva-Lena Jönsson och Madeleine Nydahl

Vad händer på distrikts- och riksnivå i Coronans kölvatten?
Distriktets fysiska årsmöte blev inställt och nu ska vi prova att genomföra det digitalt för
första gången. Skånedagen den 23 augusti planerar vi dock för fortfarande och hoppas att
den ska gå att genomföra. Jubiléet i Stockholm som många gladde sig åt är flyttat till
oktober. Folkdansringen försöker påverka Kulturrådet och andra instanser med anledning av
många folkdansföreningars ekonomiska förluster genom inställda träningar och
uppvisningar. Pengarna som Kulturrådet fått går hittills bara till arrangemang som skulle ha
genomförts innan 31 maj och varit öppna för allmänheten. Folkdansringens riksstämma
skulle ha varit i maj men är flyttad till september (fysisk eller digital?). På riksstämman
kommer bl.a. frågan om ny distriktsindelning upp och både Skåne och Blekinge är positiva till
en sammanslagning. Europeaden är inställd i år men kommer att ha dansfilmer på nätet
under motsvarande tid. McLennans besök blev inställt och deras egen festival är inställd men
kommer också att köra dansfilmer på nätet från alla föreningar som besökt dem.
Kram på långt håll/Marianne

Nästa presstopp för Snurrebocken är den 4
september.
Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till
snurrebocken@folkdans.nu
Tidningen kommer ut 1-2 veckor efter presstopp.

Kalender 2020
Observera att ändringar sker kontinuerligt så titta gärna på kalendern på hemsidan för att se aktuell
information.
Maj
25 Terminsavslutning Knatte-, barn- och ungdomslag
28 Få hjälp med att komplettera/korrigera/förnya dräkten, i 26:an kl. 18.00–19.00
Juni
01 Extraträning Knatte-, barn- och ungdomslag inför sommaren INSTÄLLD!
02 Terminsavslutning Herrskapsdansarna INSTÄLLD!

04 Styrelsemöte

06 Sveriges Nationaldag – uppvisning INSTÄLLD!
11 Terminsavslutning Torsdagsgruppen vuxna INSTÄLLD!
19-20 Midsommarfirande i/på Hyllie Park Äldreboende och Ängavallen
Juli
15–19 BUS deltar i Barnlek i Mölnlycke, Göteborg – INSTÄLLD!
Augusti
5-9 Europead i Klaipéda, Litauen – FLYTTAD TILL 2021
15 Kom i dräkt! Vi tar på oss dräkten och strosar från Triangeln kl. 12.00 till Centralen där vi fikar
(man kan också möta upp vid Centralen om man har problem att gå). Alla är välkomna!
20 Terminsstart Torsdagsgruppen vuxna
23 Skånedag i Eslöv kl. 13.00–18.00, Åsa Jinder spelar och sjunger vid Trollsjön kl. 15.00–16.00
24 Terminsstart Knatte-, barn- och ungdomslag samt Måndagsgruppen vuxna
25 Terminsstart Herrskapsdansarna
September
02 Styrelsemöte
04 Presstopp Snurrebocken – bidrag skickas till snurrebocken@folkdans.nu
Oktober
08 Halvårsmöte kl. 18.00
30-31 Folkdansringens 100-års jubileum i Stockholm
November
11 Styrelsemöte
13 Presstopp Snurrebocken – bidrag skickas till snurrebocken@folkdans.nu
30 Terminsavslutning Knatte-, barn- och ungdomslag samt Måndagsgruppen vuxna
December
01 Terminsavslutning Herrskapsdansarna
03 Terminsavslutning med glöggfest och besök på Torsdagsgruppen vuxna
06 Julfest i 26:an kl. 14.30-17.30

