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Ordförande har ordet 

Det börjar bli ljusare på morgonen och det är ljusare längre på kvällarna vilket är tydliga tecken på att 

våren är på väg. Solens varma strålar kikar ner på oss ibland vilket är så energigivande och ger hopp 

om ljusare tider. Vaccinationerna fortlöper och jag hoppas att vi efter sommaren ska kunna komma i 

gång med våra vanliga danskvällar och aktiviteter igen.  

Den 6 mars hade vi föreningens första digitala årsmöte. Lite annorlunda att leda ett möte på detta 

sätt, men jag hoppas att alla deltagare tycker att det gick lika bra som jag tycker. Vi fick även till en 

mysig fikastund mitt i mötet som jag tror uppskattades av alla. Jag vill sända ett stort tack till er alla 

för fortsatt förtroende som ordförande. Det är med glädje jag tar mig an uppgiften i ytterligare två år. 

Det har sina utmaningar men jag gläds av allas engagemang och vilja att göra det bästa för att vår 

fina förening ska utvecklas vidare. Jag hälsar Helen Nörell,  Anna Larsson, Moa Nimgård och Tilde 

Grizell välkomna som nya funktionärer i föreningen. Ser fram emot att arbeta tillsammans med er i 

era nya roller. På årsmötet tackade vi även av tre personer som varit funktionärer länge både i 

Malmö Folkdansare och dessförinnan i Folkdansens Vänner, Malmö och Sällskapet Gammeldansens 

Vänner. Det är Jonny Persson, Katarina Persson och Eva-Lena Jönsson som jag vill rikta ett riktigt stort 

TACK till för alla era insatser genom åren. Ni är kvar i föreningen så jag ser fram emot att träffa er på 

våra olika aktiviteter.  

Malmö Folkdansare har fått mycket beröm både från Svenska Folkdansringen och andra 

dansföreningar både inom och utom Sveriges gränser för att vi är så kreativa och hittar på alternativa 

aktiviteter att hitta på under pandemin. Vi syns i våra sociala medier där andra uppmärksammar vår 

aktivitet vilket är roligt. Ju mer vi syns desto mer sprids informationen om vår verksamhet vilket är 

fantastiskt.  

Det händer många spännande aktiviteter framöver så läs vidare i tidningen så får du veta mer om 

dem.  

Kram Camilla 

       

 

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

 

 



Solen skiner, krokusen blommar och fåglarna kvittrar 

Så var det dags igen att samla ihop tankarna kring vad som hänt och vad som är på gång för alla er 

medlem. Sen senast har vi både haft uteaktiviteter med dans, vandringar och digitalt polske 

seminarium som ni kan läsa om på andra ställen i tidningen. Och det kommer mer så var inte oroliga! 

Vi i sektionen får in massor av förslag och kommer på en hel del själv, sen gäller det att bara få ihop 

det hela. 

Det är så roligt och inspirerande att det händer så mycket i vår förening. Vi har många medlemmar 

som både ställer upp som ledare på våra aktiviteter och sen alla ni som vill delta i dem. Det är 

dessutom inte bara vår egen förening som ser det utan vi får kommentarer från andra föreningar och 

har även de som vill delta i våra digitala arrangemang som nu senast i den digitala föreläsningen kring 

polskemärkesuppdansning med Marlene och Lelle Jonsson.  

Dessutom sprids våra inlägg och ses av väldigt många, vilket innebär att vi syns och får massor av 

reklam för föreningen. Våra inlägg brukar ligga mellan 150–500 tittare beroende på innehåll, men vår 

Jerusalema Challange är nu uppe i nästan 5900 tittare, det är makalöst! Tack Eva-Lena för ett perfekt 

tips som var underbart att genomföra på knastrande snö i strålande solsken. 

Kommande aktiviteter hittar ni som vanligt i kalendern, men håll även koll på hemsidan och 

Facebook där vi uppdaterar kontinuerligt. Det som ni bör skriva upp närmast är: 

Tisdagen den 13 april kl 11 är alla välkomna att vandra i Gyllins 

trädgård, vid Toftanäs. Vi samlas på parkeringen vid ICA Maxi, 

Toftanäs (utanför entrén till ICA). Via stigar i nytt bostadsområde går 

vi i Gyllins trädgård med omväxlande natur. Ta med fika så pausar vi 

på den fina temalekplatsen, det är tillåtet att leka både för stora och 

små :). Vi beräknar vara tillbaka vid parkeringen ca 13.30. 

Vid frågor kring vandringarna kontakta Kerstin Rur på 0733-947024 

eller kerstin.rur@gmail.com. Meddela gärna att du kommer senast 

dagen innan. 

Vid tre tillfällen – 5 april, 1 maj och 29 maj kl 10 träffas vi vid Grodans 

Hus i Käglinge naturområde. Det kommer att bli rörelse blandat med dans under 1,5 timme. Tänk på 

att vi är utomhus så kläder efter väder, men ändå så att du kan röra dig/träna. 

Kan vara bra att ha lite lager på lager så du kan ta av dig om du blir varm. Ta gärna med vattenflaska, 

sittunderlag/matta och fika så avslutar vi passet med fika. 

Vid frågor kontakta Camilla Lindvall på 0708-527570 eller caos.lindvall@gmail.com. Meddela gärna 

att du kommer senast dagen innan. 

Ni kanske också börjar undra hur det blir med sommarens uppvisningar och främst midsommar? Då 

kan jag berätta att vi varit i kontakt med de vi brukar vara hos och de är naturligtvis intresserade om 

det är så att restriktionerna kommer tillåta det. Så vi håller tummarna och hoppas det kan bli någon 

typ av firade även i år. 

mailto:kerstin.rur@gmail.com
mailto:caos.lindvall@gmail.com


Så håll ut, har vi kunnat klara oss så här länge så ska vi nog klara av den här sista perioden också 

innan vi får träffas och dansa som vanligt. Fortsätt också skicka in förslag och idéer till oss, om vi inte 

använder dem nu är det alltid bra med en bank av aktiviteter som vi kan plocka från. 

Nu ska jag stänga ner datorn och förbereda mig inför morgondagens vandring längst kusten mot 

Öresundsbron och hoppas på att jag får träffa en del av er där. 

Madeleine Nydahl 

Dans- och Musiksektionen 

 

BUS informerar 

Nu har halva vårterminen gått och vi har hunnit ha några 

fysiska och digitala träffar. Det har varit uteaktivitet med dans, 

rörelse och fika men också en digital pysselträff. Det är 

fantastiskt roligt att se hur mycket som är möjligt att göra om 

man bara har lite fantasi. Vi i BUS kommer att fortsätta med 

våra uteaktiviteter och eventuellt kommer vi att lägga till 

något mer än det som redan är planerat. Har ni några tips eller 

idéer om vad vi kan hitta på tillsammans så hör gärna av dig till 

oss. 

Uteaktivitet i Käglinge: 

● 17 april kl. 10-12  
● 15 maj kl.10-12 
● 12 juni kl.10-12 

                    

Vi ses! 

Nathali Willman 

 

 

Vi gratulerar!  

Volker Albrecht                    55 år den 14 mars 
Marie Ellberg                        70 år den 11 april 

Lena Weman                         80 år den 11 april 

Kazim Kilic                              50 år den15 april 

Gull-Britt Dahlman               70 år den 22 april                                                                                                        

Ann Charlotte Andersson    65 år den 12 maj                                                                                                        

Theres Willman                     35 år den 21 maj                                                                                                     

 

Foto: Hans Holmgren 

Foto: Ann-Katrin Norin 



Dance of Hope 

Många av er vet att jag brinner lite extra för Barncancerfonden. Jag cyklade 

till Paris tillsammans med Team Rynkeby God Morgon Malmö sommaren 

2019 för att samla ihop massor med pengar till barncarncerforskningen. Nu 

tänkte jag att Malmö Folkdansare kan vara med i kampen mot barncancer. 

Jag ställde frågan på en av våra uteträningar och fick ett mycket positivt 

gehör.  

Sista veckan i maj arrangerar Barncancerfonden Week of Hope. Där det 

kommer att arrangeras en massa olika aktiviteter runt om i Sverige. Vad ska då vi göra??? 

Dance of Hope så klart!!!  

Lördagen den 29 maj kl 10.30 – 11.30 arrangerar vi ett danspass vid Grodans Hus i Käglinge 

Rekreationsområde (utomhus) dit alla kan anmäla sig. Eventet ligger nu uppe på Week of Hope 

hemsida, www.weekofhope.se . Där anmäler man sitt deltagande och betalar en deltagaravgift. 

Deltagaravgiften går oavkortat till Barncancerfondens forskning. Vill man inte delta i danspasset kan 

man skänka en gåva om vill.  

Nu behöver vi allas hjälp att sprida informationen om vårt event. Vi kommer att lägga upp det på 

Facebook och Instagram där ni kan dela eventet och sprida det till era vänner och bekanta. Det blir 

två flugor i en smäll – vi marknadsför vår verksamhet samtidigt som vi gör en god gärning för alla 

kämpande barn.  

Den 29 maj behöver vi även hjälp av några medlemmar som kan pricka av deltagarna, visa rätt så att 

vi följer restriktionerna, erbjuda handsprit mm. Mer information om det kommer när det närmar sig. 

Har du frågor om eventet så hör av dig till Camilla Lindvall, 0708-527570 eller 

caos.lindvall@gmail.com. 

Camilla Lindvall 

Digital ölprovning 

Vilken tokig idé tänkte jag först. Hur ska det kunna genomföras??  

Men jag blev positivt överraskad. Vi fick en lista med vilken dryck som 

skulle köpas in och förslag på rätter eller tilltugg till varje dryck i god 

tid innan. Det blev fem olika sorter från Gotlands bryggeri i Visby. 

Under kvällen guidade Volker oss genom de olika sorterna och det 

blev härliga diskussioner om smaker, dofter och karaktärer. En del av 

oss hittade till och med en ny favorit.  

Ett stort Tack till Volker och jag ser med glädje fram emot nästa ölprovning, oavsett 

om den är digital eller fysisk! 

//Nathali Willman 

(text och foto) 

http://www.weekofhope.se/


Vandring med Malmö Folkdansare söndagen den 28 mars 2021! 

På Sibbarps parkering vi samlades igår,  
därefter vi skulle följa ett naturligt spår 
 
Promenaden startade och söderut längs kusten vi gick 
med fika på ryggen och solsken i blick 
 
På rad eller i par beroende på fart 
vi tog oss fram på asfalt, sten och annan jordart 
 
Vid Utsiktsplatsen Malmö vi stannade en stund 
alla åtta och en hund,    
        Foto: Madeleine Nydahl  
beundrade utsikten den fina,  
ja, där stod vi och pusta och flina 

 
Sundet låg framför oss, det såg vi förstås 
Även bron den långa, vi med blicken och linserna fånga 
 
Färden fortsatte bron inunder, vi hörde tydligt tågets dunder 
uppför backen med gott mod, utan något svårmod 
 

Framför oss såg vi chansen till fika med tilltugg 
en macka med skinka och te i en mugg 
 
Vi sökte lä vid en bunker, mot vinden i väst 
nu kunde vi sitta och ha en liten fest 
 
Tillbaka genom hagen vi spänstigt satte igång 
returen mot Sibbarp med hopp och med språng 
 
genom Bunkeflostrand med villor på rad 
i utkanten av Malmö, vår fina stad 
 
Vi nådde Hammars park, såg bäck och träd med bark 
gräsmattor gröna, ja väldigt natursköna 
här gick både vi och en massa änder 
inte långt ifrån Sibbarps stränder 
 
Nu färden nalkades sitt slut 
och det var nästan så att solen tittade ut 
stort TACK för rundan i naturen, den var fin 
säger vi andra till vår guide, Kerstin! 
        
Om turen detta var min slutsats            foto: Kerstin Rur 
hälsar Mats 
 

 



Quiz: Hittar du på webben? 

På Malmö Folkdansares webbplats folkdans.nu finns kanske mer 

än du tror. Ta chansen att hitta guldkornen genom att göra vårt 

quiz! Svaren finns på sista sidan (och på folkdans.nu)! 

Var finns… 

1. Medlemsmatrikel med kontaktuppgifter till alla medlemmar? 

2. Länk till dansbeskrivning för Schottis från Idre? 

3. Information om allt som ingår i medlemsavgiften? 

4. Vårt Swishnummer? 

5. En fin bild på frivilliga från föreningen som ordnar mat inför midsommarbesök? 

6. Kort om föreningens historik? 

7. Länk till video från fortsättningsworkshoppen under Urban Summer Online Dance Workshops 

(USODW) förra året? 

 

8. Lista över BUS resor och besök sedan 2017?  

9. Föreningens placeringspolicy? 

10. Våra vänföreningar utanför Sverige? 

Har du synpunkter eller förslag kring hur föreningens webbplats kan bli bättre blir vi glada om du 

skickar dem till oss på media@folkdans.nu! 

Abigail Sykes 

 

Vår framtid - inventering av kunskap  

inom föreningen 

En av punkterna som kom fram vid vår funktionärsdag i höstas var att göra en inventering av vilka 

kunskaper våra medlemmar besitter för att veta vilka typer av aktiviteter som vi skulle kunna bedriva 

i föreningen i egen regi. 

Jaha, tänker ni då måste de mena kunskap kring folkdans, folkmusik, folkdräkt och folkkultur? Eller så 

tänker vi att vi är en förening som är intresserade av att lära oss annat för att se hur vi kan använda 

oss av det i vårt arbete med folklig kultur. Vi har dessutom en lokal som är i behov av omsorg och då 

kan det vara skönt att slippa ”gå ut på stan” för att rådfråga om vi vet att kunskapen finns i 

föreningen. 

Så…om du kan något som kan vara till nytta för föreningen och kanske kan tänka dig ställa upp vid 

något tillfälle för att hjälpa till med att instruera, föreläsa, hålla en kurs, låna ut en hand eller 

förmedla en kontakt så är det just det vi vill fånga upp. Naturligtvis vill vi främst fånga in er 

medlemmars kunskaper, men om det är så att ni har en partner, förälder, nära bekant som ni kan 

rekommendera och som ni tror kan vara behjälpliga så får ni gärna skicka in det med. 



Här är några ämnen som kan leda er in på vad vi menar, men du kanske kommer på något helt annat 

som kan vara bra: 

Hantverk inriktning egen tillverkning - Behöver inte vara dräktsömnad utan kan vara broderi, 
kurbitsmålning, kalligrafi, knivtillverkning, smyckestillverkning, träslöjd, fotografering eller annat 
hantverk. Du kanske till och med är slöjd- eller bildlärare, håller i kurser i något hantverk eller är 
utomordentligt intresserad inom något specifikt område. 
 
Dans - Folkdans och herrskapsdans naturligtvis, men du kanske brinner för någon speciell dans inom 
dessa båda grupperingar. Sen naturligtvis annan dans – linedans, bugg, magdans m.m. Det kan vara 
kul och bra för oss att prova på andra dansformer också. Ange om du är dansledare idag, varit det 
tidigare eller har intresse av att lära ut till andra dansledare men kanske inte vara dansledare själv. 
Skriv också om du har något specialområde som du kan eller är intresserad av att lära ut. 
 
Musik - Spelar du ett instrument, kan du något om vår musikhistoria, tycker du om att sjunga 
(sjunger i kör) eller du kanske till och med är utbildad musiker eller körledare? Kan du tänka dig leda 
en grupp eller kanske delta eller hålla ett föredrag om något som just du kan. 
 
Lekar - Barnlekar, kämpalekar, sångdanser – här finns det mycket att välja på. Har du något speciellt 
intresse som faller in under detta ämne, kanske håller du på med annan fritidsaktivitet där detta 
finns med som en del av den verksamheten eller bara gjort det många gånger och har erfarenhet av 
det? 
 
Kultur -Kan du t.ex. något om skånska slott och herresäten, har intresse av drycker och mat, samlar 
på något speciellt objekt eller är intresserad av något speciellt kulturminne? Ämnena är många och 
möjligheterna ännu fler! 
 
Hantverk inriktning lokalen - Här tänker vi oss allt som kan komma lokalen till nytta – snickeri, 
målning, slipning (av golv), el och VVS samt säkert ännu fler områden. 
 

Jubileumsfirande 4 – 7 november 

Planeringen fortsätter inför vårt jubileumsfirande i början av november. 

Innan sommaren kommer beslut tas om det kommer att bjudas in 

utländska gäster eller ej. Mer information kommer längre fram. Boka upp 

helgen, för på ett eller annat sätt kommer det att blir jubileumsfirande i 

början av november.  

Camilla Lindvall 

 

Nästa presstopp för Snurrebocken är den           

14 maj 2021!  

Stora och små bidrag kan skickas in efterhand till 

snurrebocken@folkdans.nu  

Tidningen kommer ut 1-2 veckor efter presstopp. 

 

mailto:snurrebocken@folkdans.nu


   

Utedans i Käglinge 

 

Lördagen den 13 mars samlades 27 glada dansare i alla åldrar utomhus vid Grodans hus, Käglinge.  Vi 

fick klä oss varmt, även om solen var framme så var luften fortfarande kall. 

 

Dagen började kl.10 med uppvärmning, i form av cirkelpass där man blev varm och fick upp pulsen. 

Efter ungefär en halvtimmes uppvärmning blev det dansande med corona avstånd. Vi hann dansa en 

hel del, bland annat linedans som är perfekt nu under coronatider. Även om man frös i början, höll 

Camilla högt tempo så vi blev varma snabbt. Dagen avslutades kl.12 med egen god fika. 

 

Klara Albrecht 

Foto: Madeleine Nydahl 

 

Vem där?  

Nu är det dags att bekanta oss med ytterligare en medlem. Denna gång har vi 

haffat Eva-Lena Jönsson som är en av föreningens medlemmar. 

Vem är du?  

Jag tror att jag är en av Malmö Folkdansares medlemmar som sliter minst på 

vår träningslokal. Jag 50 år gammal och bor i Genarp. 

 

När började du dansa och vad ledde dig till dansen? 

Jag började dansa i Tornabygdens Folkdanslag när jag var 7 år. Vi var tre syskon som var med där 

under många år. Först blev det dans på Medborgarhuset i Genarp, sedan på fritidsgården i Dalby och 

därefter i Tornastugan i Veberöd. Vid vuxen ålder blev jag medlem i SGV och det var deras resor som 

lockade. 

Vad tycker du är roligast med dansen? 

Alla möten! Jag säger att jag dansar folkdans men dyker sällan upp på 

träningar. Det beror inte på att jag inte tycker det är roligt. Men inför 

midsommarfirande, resor eller andra sammankomster brukar jag 

hårdträna så att jag klarar av danserna. Det är också dessa tillfällen där 

jag trivs bäst. Alltså när vi får besök av andra föreningar och gör resor som till exempel Europeaden. 

Jag har folkdansvänner i Tyskland som jag fortfarande träffar efter mer än 30 års vänskap. 

 



Är det någon dans som du inte gillar (eller inte är din favorit) och varför?  

Mazurka! Förstår mig inte på den dansen och får inte rätt på mina fötter. Den går ju ganska fort! 

 

Har du något uppdrag i föreningen?  

Vid årsmötet avgick jag från mina två uppdrag.  Jag har varit med i mediagruppen sedan föreningen 

startade. Dessutom har jag tillsammans med Kerstin Rur och Kristina Albrecht arbetet i 

valberedningen. Men nu tar jag en paus från uppdrag i föreningen. I alla fall organiserade uppdrag! 

 

Om Malmö Folkdansare skulle vara lite bättre än vad vi är i dag, vad hade då sett annorlunda ut? 

Jag tycker att föreningen gör mycket bra saker. Jag vill slå ett slag för att vi försöker hitta nya sätt att 

locka yngre till dansen – de är vår framtid! När jag säger yngre så alla under 40 år är yngre i mina 

ögon. Sedan tycker jag det är viktigt att vi värnar om våra olika verksamheter i föreningen.  

 

Sist… Två saker som vi inte vet om dig… 

Ja, vad kan det vara? Jag har varit med och spelat tre landskamper mot Finland i golf. Det var för oss 

amatörer som blivit lite äldre. Jag har inte förlorat en match i dessa kamper. Jag är också väldigt dålig 

på att parkera. Det är ofta jag behöver hoppa in i bilen igen för att jag missade rutan. Gör om, gör 

rätt!  

  

Redaktionen tackar för intervjun! 

 

 

Mediagruppen efterlyser bilder! 
 

Vi försöker vara aktiva på sociala medier och i andra sammanhang. Just nu jobbar vi på att få till ett 

bra PR-paket. Men vi saknar bilder och vill utöka vårt bildarkiv. Så har du någon fin bild så tar vi i 

mediagruppen gärna emot den. Det kan också vara en film.  

 

Skicka dina bilder till media@folkdans.nu. Om det är filmer får dessa delas i Google drive eller vår 

Dropbox. Lägg bara ett mail till oss så lotsar vi dig vidare hur du gör. 

 

Tack för hjälpen! 

 

Mediagruppen 

mailto:media@folkdans.nu


 

Pysselkväll med BUS 

Den förste mars hade barn och ungdomar en 

pysselkväll via Zoom. Det här sa Ingrid ifrån knattelaget 

om kvällen: 

 

Det var bra, det var roligt och det var mysigt. Jag blev stressad att hinna klart 

med maten innan pysslet med kompisarna, men det gick bra. Att se alla 

kändes bra, och jag saknar alla kompisarna. Mitt svar på vilken dans jag 

saknade mest var clowndansen och jag hade tagit med mig mitt 

favoritgosedjur Fluffis som jag också fick visa upp. Fluffis är en stor enhörning 

som jag fick i julklapp. Jag längtar tills vi får dansa tillsammans igen! 

 

// Ingrid Axklo 

Foto: Emma Axklo 

 

 

Jag är ganska säker på att vi alla uppskattade att få 

“träffas” igen på en måndag kväll även om det inte 

var som vanligt. Den avsedda timmen tog snabbt 

slut och vi hade nog alla kunnat hålla på längre. Som 

svar på frågan om vilken dans vi saknade mest fick 

vi höra danser som, solsätter, clowndansen, 

lintonen, yksi kaksi och treparsschottis, men för de 

allra flesta spelar de ingen roll bara vi får träffas och 

dansa igen. På bilden till höger ser ni hur vi stolt 

visar upp våra fantasifigurer.  

 

// Moa Nimgård 

Foto: Camilla Lindvall 

 

 

Jag såg en notis på Facebook..... 

Torsdagen den 18/2 skulle Malmö Folkdansare 

ha Polskedansseminarium med Marlene och 

Lelle Jonsson från Medelpad. Jag drog iväg ett 

meddelande till min ”gamla” föreningskompis 

Madeleine och frågade om jag skulle kunna vara 

med och det skulle gå bra. Det är ju så praktiskt i 

dessa tider att man kan komma och ”dansa” 

med er i Skåne på en vanlig torsdag 😊. TACK! 



Under kvällen fick vi följa med Marlene och Lelle på deras resa tillsammans med dansare från hela 

Medelpads distrikt, från idé till uppvisning på riksstämman 2018 till att Covid-19 slog till i mars 2020. 

De berättade om hur de hade gått tillväga med att få dansare intresserade och hur verksamheten 

sedan hade gett ringar på vattnet för ännu mera verksamhet. Det började med en idé om uppvisning 

på Riksstämman och slutade med att de hade flera dansare som ville dansa upp för Polskemärket. 

Några tips som jag har tolkat och satt ”ord på” är: 

Balans 

● Stå på ett ben sätt andra foten i knävecket och håll armarna i en fin båge över huvudet.  

● Tåhävningar utan att sätta ner hälarna samtidigt som du rör armarna som vingar upp och 

ner. 

● Att ”flyga”, stå på ett ben, fäll kroppen framåt, sträck ut armarna och det fria benet (tänk att 

du är ett flygplan). 

Tyngdpunkt 

● Se till att du har ett glatt golv så att du inte fastnar i golvet. Åk sedan ”skridskor” från ena 

foten till den andra samtidigt som du tar med dig kroppen i rörelsen, viktigt att inte sätta ner 

hälen utan all vridning sker på fotsulan. 

Rotation 

● Denna övning var den knepigaste då min yta var mellan stolen och skrivbordet.... här skulle vi 

tänka på att kliva ner med höger häl framåt och ta med kroppen i klivet, sätta ner vänster 

fotsula och skjuta ifrån med höger fot så att vi tog oss runt (tänk snoa). För att få lite hjälp 

med rotationen kan man samla höger fot intill vänster, utan att sätta ner foten. 

Film 

Vi fick också tips om att filma träningarna. Detta kan används för att: 

 För att instruktören ska kunna se vad som de behöver ta upp igen för att 

gruppen ska förstå. Kanske förklara på ett annat sätt nästa gång. 

● Instruktörerna ska få tid att se varje dansare så att de kan komma med 

personliga tips till dansarna vid nästa träningstillfälle 

● Att ge dansarna möjligheten att se sig själva och därmed reflektera över sin egen dans, 

hållning, sitt driv, hur de förhåller sig till rummet och de övriga dansarna. 

● Det är också lättare att föra en diskussion om alla har sett samma film. 

Tack för en trevlig och lärorik kväll! 

Unn Ekman Kulturella Folkdansgillet, Tyresö unn.ekman@gmail.com 

Foto: Madeleine Nydahl 

 



Kalender 2021 

Kalendern är fylld med planerade aktiviteter så långt som vi i dagsläget vet vad som kan 

genomföras, så kolla gärna in på vår hemsida och Facebook där vi uppdaterar kontinuerligt. 

April 

05  Uteaktivitet för alla medlemmar kl.10.00-11.30 vid Grodans hus, Käglinge 

Rekreationsområde – för info och anmälan kontakta Camilla Lindvall 

13  Vandring i Gyllins trådgård med samling på parkeringen vid entrén till Ica Maxi Toftanäs  

 kl. 11.00 – för info och anmälan kontakta Kerstin Rur 

29  Dansens dag 

 

Maj 

01  Uteaktivitet för alla medlemmar kl.10.00-11.30 vid Grodans hus, Käglinge 

Rekreationsområde – för info och anmälan kontakta Camilla Lindvall 

29  Uteaktivitet för alla medlemmar kl.10.00-11.30 vid Grodans hus, Käglinge 

Rekreationsområde – för info och anmälan kontakta Camilla Lindvall 

Juni 

06  Sveriges Nationaldag 

23-26  Midsommarfirande 

Augusti 

22  Skånedagen med uppvisningar 

24  Uppvisning Möllegården cirka kl. 14.00 

September 

05  Uppvisning Katrinetorps Ost- och korvfestival kl. 11.00-17.00 

November 

04–07  Malmö Folkdansares 5-års jubileumsfirande 

December 

02  Glöggfest 

05  Julfest 

11-12  Julgranshuggning 



 

Quizsvar: 

1. För medlemmar                                                                                                                                                  

2. Dansa hos oss – Danslista 

3. Dansa hos oss – Medlemskap 

4. Kontakt 

5. Sektioner och grupper 

6. Mer om oss – Historik  

7. Foton (uppdatering pågår!) 

8. Mer om oss – Resor och besök  

9. För medlemmar 

10. Länkar 


