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– information från Svenska Folkdansringen Övre Norrland

HÄLSNINGAR FRÅN VÅR ORDFÖRANDE
Som en del redan har fått meddelande om så har vi i distriktsstyrelsen beslutat att skjuta upp trettonhelgskursen på Framnäs. Det är ett tråkigt beslut men det känns som att vi inte riktigt hade något alternativ.
Men ha förtröstan det kommer ljusare tider!
Kalix Bygdegille har räckt upp handen för att ta hand om distriktsstämman i mars 2021 och med Piteås fina
Jubileumsfest i gott minne så tänkte vi att det kanske skulle gå att göra något speciellt denna gång.
Vi har i ett par år diskuterat att vi skulle kunna använda herrskapsdanserna på de ställen där de sannolikt
användes förr och då kom idén om att förlägga stämman på Filipsborgs herrgård, alldeles utmed Kalix
älven. En plan är att vi skulle kunna dansa i Herrgårdsmiljö och även ta in ett mediateam från
medieutbildningen i Kalix som filmar oss med rätta kläder och förhoppningsvis med levande musik. Ägaren
av Herrgården, Örjan Pekka, kom själv med idén och jag tyckte den var bra.
När vi dansat på lördagen följer en stämmomiddag och den blir naturligtvis också i herrgården. Tanken är
naturligtvis att man avspisar den i samtida kläder eller i folkdräkt. Jag misstänker att det går att göra bra
media av detta som vi så väl behöver.
Om det är någon som vill kika på miljön kring herrgården kan ni gå in på ”The Mansion of Filipsborg”.
Hösthälsningar
Christer
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RIKSSTÄMMAN 2020
Den 12 och 13 september genomfördes Folkdansringens riksstämma digitalt. En stor punkt på årets
riksstämma var den organisationsöversyn som pågår. Stämman röstade igenom att från och med 2021
införa årlig riksstämma som skall genomföras senast i september varje år.
Stämman klubbade även igenom en avgiftshöjning både 2021 och 2022. Avgifterna kommer under 2021 att
vara 110 kr för ungdomar och 145 kr för vuxna och 2022 höjs de till 165 kr för ungdomar och 200 kr för
vuxna.

INORMATION & TIPS!
Folkdansringens 100-årsjubileum är uppskjutet till 2021, inget nytt datum har meddelats.
Trettonhelgskurserna 2021 skjuts upp till 2022. Planeringen pågår för fullt, så det är något att se fram
emot.
Arbetet med Tidernas dans bordläggs och originalmanus läggs till handlingarna. Men kan när som helst tas
upp igen, om det kan tyckas aktuellt.
Trots restriktioner finns det föreningar i distriktet som hittat vägar att dansa och träffas utan att tumma på
reglerna. Vi hoppas att alla föreningar kan ha meningsfull verksamhet även om det inte går att ha ”normal”
verksamhet. Här kommer några tips på aktiviteter:
➢ Filmkväll med gamla uppvisningsprogram
➢ Slöjdkväll
➢ Gå ut och titta på solnedgången tillsammans
➢ Dansa utomhus en och en med avstånd, många danser går att anpassa
Har ni andra idéer dela gärna med er så kan vi inspirera varandra och ta oss igenom det här tillsammans
(men på avstånd)!

Sköt om er och ha en riktigt skön höst!

