
 Kostnad:  

Anmälan: 

Logi: 

Övrigt:

Folkdansringen Övre Norrland inbjuder till

Trettonhelgskurser
6–8 januari 2023  

Framnäs Folkhögskola

Fredagen startar med olika workshops och avslutas med samkväm. 
På lördagen och söndagen ägnar vi oss åt huvudkurserna. 
Musikerna förkovrar sig i skuv- och polonäspolskor med Josefina 
Paulson och Carina Normansson. Dansarna utforskar skuvpolska
från Västmanland och slängpolska på fläck med Ellge Jakobsson och 
Karin Hansen. Mjukslöjdarna syr väskor vackra som smycken med 
Lena Lundgren Sandström och Marianne Hanzi. Barnen leker och är 
kreativa i barnstuganmed Kaisa Olsson och Jon Falk. På 
lördagskvällen firar vi att vi får träffas igen med konsert med 
Josefina och Carina samt samkväm.

Workshops (du kan delta på två, mer info i bekräftelsebrevet)
o Danser från Västerbotten
o Prova på grannlåtsbroderi
o Musik med kursledarna på musikkursen
o Vissång och trall 

Vuxna 26 år och över: 1500kr 
Ungdomar 13-25 år: 1000 kr
Medföljande barn 6-12 år: 325 kr
Barn till och med 5 år: gratis
Om du inte är medlem i Svenska Folkdansringen tillkommer 300 kr

Sista anmälningsdag: 15 december 2022. 
Anmälan görs i webbformuläret: https://tinyurl.com/trettonhelg23  

Logi ingår inte i kursavgiften, du bokar själv logi (enkelrum, dubbelrum 
eller masslogi med tältsäng) på Framnäs Folkhögskola via
info@framnas.nu eller 0911- 231100. 

Kurstid från kl 13.00 på fredag till ca kl 16.00 på söndag.  
Förlaget och dräktåtervinningen finns på plats.
Mer info om varje kursdel finns här nedan. 

För avanmälan innan sista anmälningsdag utgår ingen kostnad. För 
avanmälan efter 31 december 2022 utgår en kostnad på 500 kr. 
Avanmälan sker till norrland@folkdansringen.se

Frågor? Hör av dig till norrland@folkdansringen.se  

Region Norrbotten har beviljat verksamhetsbidrag.



Kostnad:  

Anmälan: 

Logi: 

Övrigt:

Folkdansringen Övre Norrland inbjuder till

Trettonhelgskurser 
7–9 januari 2022  

Framnäs Folkhögskola

Barnstuga

De yngre i sällskapet är välkomna på barnstuga där vi pysslar, 
leker och kanske bygger en snögubbe om vädret tillåter. Barnen 
kommer få besöka de andra huvudkurserna för att prova på. 

Barnstugan är öppen under 
kurstiden, vid måltider och på 
kvällarna ansvarar ni själva för era 
barn. Ta med kläder för uteaktivitet
och gärna inneskor. 

Rekommenderad ålder är från 4 år.  

Ledare: Kaisa Olsson och Jon Falk

Barn 6–12 år: 325 kr
Barn till och med 5 år: gratis

Sista anmälningsdag: 15 december 2022. 
Anmälan görs i webbformuläret: https://tinyurl.com/trettonhelg23  

Logi ingår inte i kursavgiften, du bokar själv logi på Framnäs 
Folkhögskola via 0911- 23 11 00 eller info@framnas.nu

Kurstid från kl 13.00 på fredag till ca kl 16.00 på söndag.


