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Inbjudan till 
Höstupptakt 

28 september på Ringhem. 

 Samling med mingel 18.30 

Nordlek 2018 

Upplandsschottisen 

Dans på stan 

Övrigt aktuellt 

Vi bjuder på en enklare förtäring innan vi drar igång 

OBS max 5 per förening 
Anmälan görs till 

Ewa Fogelfors  

018– 34 12 63  076-841 49 39 

eller 

ewa.fogelfors@hotmail.com 

senast den 20 september. 

Gör det nu så slipper vi jaga senare. 

 

Välkommen 
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BLOMSTERSPIRA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs i Blomsterspira tillverkning 
 

Söndagen den 10 september kl. 10:00-13:00 
 

Plats: 
Knarrbacken Kalmarleden Bålsta 

 

Kursagift 50:- / deltagare 
I avgiften ingår material o fika 

 

Anmälan senast söndagen den 3 september 
 

Åke Fredriksson tel. 070-2228875 
fredriksson.ake@gmail.com 

 
Anna Hellström 

Christer Östblom 

mailto:fredriksson.ake@gmail.com


4  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Årets tävling 
 

Årets upplaga av denna lekfulla tävling genomfördes den 12 au-
gusti i Ängby Park i Knivsta. Här är det bra dansgolv och tak så 
vädrets nyckfullhet spelar ingen roll. Det var bra musik och god 

stämning bland alla dansare. 
 

I år blev det 3 klasser men väldigt få deltagare så vi får fundera 
på hur vi kan förändra för att fp fler. 

 
Resultat: 

 
Ungdom 

1. Frida Ekstav    Filip Carlsson Tensta fdl 
 

Seniorer:  
1 Ann-Christin Lindquist  Jörgen Lindquist  
2.Cornelia Carlstrand  Eric Lindberg  UBSS 
3. Elin Borg     Ellen Ekstav  Tensta fdl 
 

Veteraner 
1. Yvonne Engblom  Margareta Uhlin Tensta fdl 
2. Ann-Christin Toresson  Michael Nyli n Tensta fdl 
3. Yvonne Brink   Ewa Fogelfors  Knivsta fdl 
 
 
I år kunde vi inte genomföra någon lag—eller föreningstävling så 
vi uppmanar till fler att vara med och dansa. 
 
Ett stort tack till alla dansare, musiker och funktionärer  
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Märsta Folkdansgille inbjuder till 
En kväll med lek och dans,  

Så kallad lekstuga 
 
Vi håller till i Forum och lokalen heter Cabinen, (södra Upplands bästa dansgolv), 
Stockholmsvägen 25 är adressen. Allt detta roliga sker lördagen den 28 oktober 
med start klockan 18.00.  
 
Under kvällen kommer vi att dansa gammeldans med variationer, gillesdanser och 
folkdanser av olika slag. 
 
Musiken framförs av förstärkt WermUp. 
 
Ta med en picnickorg, för under kvällen gör vi ett par  pauser så att vi kan äta, 
dricka och fika tillsammans.  
 
 
Anmälan om deltagande görs enklast till Irene på li.ellgren@telia.com eller till 
Staffan på a.s.dackman@telia.com. och gärna senast den 20 oktober. Inget krav 
men det är bra för oss att veta ungefär antalet som kommer för att planera danserna 
på ett bra sätt. 
 
 
Vi räknar med att avsluta vid 23.00-tiden. 
 
 

Välkommen 
 
 

mailto:li.ellgren@telia.com
mailto:a.s.dackman@telia.com.
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Dräktsilver –  
En historia om                        
utsmyckningar och ka-
pital i metaller 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Som en del av Kulturföreningen Fyrisgillets jubileumsår har Dräkt-
kammaren inbjudit Wiveca Linderström att dela med sig  
av sitt stora kunnande och visa några av sina dräktsmycken. 
 
Alla är välkomna att lyssna till Wiveca,  
onsdagen den 13 september, kl 19.00 i Fyrisgillets lokal 
Ringhem, Gamla Uppsalagatan 21 
 
Du får veta det mesta om våra dräktsmycken - från värdet av 
silver och metaller genom historien till hur våra smycken sett 
ut, burits och varit spridda i landet. Wiveca berättar också om 
bältet som bärare av kapital, om trolovningsgåvor och om 
smycken och folkdräkter. 



7  

 

Danshistoria – Folkdansrörelsens danser  
och lite om kadriljer 

 
NÄR:  Lördag den 11 november 2017 kl. 9.30 – ca 16.30 
 
VAR:  Nyby Servicehus, Leopoldsgatan 5, Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER: Mats Wahlberg och Gunilla Landmark 
 
SPELMÄN:  Olle Persson  
 
KURSINNEHÅLL Folkdansrörelsens danser - Gröna bokens danser - har under de senaste 

decennierna hamnat i bakvatten, och de blir ofta sedda över axeln av 
dem som anser sig företräda en mer genuint folklig syn på dans. Men 
är det så? Och var kommer kadriljerna in i danshistorien? 
Vi dansar och pratar om någon av våra många kadriljer samt Fryks-
dalspolska, Östgötapolska, Västgötapolska, Fyrmannadans, Schottis i 
turer och kanske ytterligare någon dans. 
Vi diskuterar också olika syn på folkdans/folklig dans inom den gamla 
folkdansrörelsen och 1970-talets och dagens nyfolkliga rörelse. Vad är 
folklig danstradition, och hur förhåller man sig till den? 
 
Denna kurs är en fristående fortsättning på kursen i medeltida dans-
traditioner och engelskor som genomfördes hösten 2016. Planer finns 
också om ytterligare en kursdag om Skandinaviska polsketraditioner. 

 
KURSAVGIFT: 250 kr per person för medlemmar i Folkdansringen. Övriga betalar 300 

kr per person. Betalas efter erhållen bekräftelse till Folkdansringen i 
Uppland, plusgiro 44 56 88 -5. 

 
ANMÄLAN:  Senast den 3 november 2017 till martensson_magnus@telia.com. 
 
UPPLYSNINGAR: Gunilla Landmark 070 656 06 20, Göran Skagius 070 244 47 45 
  och Magnus Mårtensson 072 726 54 29. 
 

Lämna uppgift om förening, mailadress och telefonnummer i anmälan. 
Anmäl er gärna parvis.  
 

FIKA:  För- och eftermiddagsfika ingår i kursavgiften.  
 
LUNCH: Ta med egen lunch. Det finns kök med bl.a. mikro att tillgå. 

 
Välkomna  
Folkdansringen i Uppland 
http://www.folkdansringen.se/uppland/ 
 

Distriktsinfo Nr 3 2017 

mailto:martensson_magnus@telia.com.
http://www.folkdansringen.se/uppland/


8  

 

10—15 juli 2018 
 

NORDLEKS sommarläger 
7—9 juli 2018 

 
 

 
ARRANGÖRER 

 
Folkdansringen Dalarna 

Gästrikslands Folkdansring 
Folkdansringen Hälsingland 
Folkdansringen i Uppland 

Värmländska Folkdansringen 
Folkdansringen Västmanland 
Folkdansringen i Örebro län 

 
Distrikt inom Svenska Folkdansringen 

 
Vi behöver Volontärer 
så anmäl dig på hemsi-
dan: nordlek2018.se 
 

Distriktsinfo Nr 3 2017 
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Danser från Härjedalen  
 
Under våren, troligen mitten av mars, kommer det en kurs i danser från Härjedalen med Tommy 
och Ewa Englund som instruktörer.  
Kursen kommer att ta upp danser från Hede, LIllhärdal och Funäsdalen och vänder sig till alla 
dansvana.  
 
Danserna från Hede som kommer att tas upp på kursen utgör nästa års diplomdanser vid polsk-
märkesuppdansningen (www.polskdans.com). 
Mer information kommer i nästa nummer av distriktsbladet. Frågor - kontakta Gunilla Landmark 
0706 560620. 

Stipendier från Bo Peterzons hedersfond för Svensk folklig dans 
 

I samband med Polskmärkesuppdansningen i Orsa första helgen i augusti delades det i år ut två 
stipendier från Bosses fond. Stipendiaterna är Alva Marander, Hudiksvall och Alice Carlström, 
Skövde. Två unga duktiga dansare som sökt stipendium för att få bidrag till kostnaderna upp-
dansningen. Alva dansade upp för bronsmärket och Alice för andra inteckningen i stort silver.  
Det kommer att finnas möjlighet att söka stipendium för att delta i uppdansningen också kom-
mande år för dansare under 25 år.  
 
Bo Peterzons hedersfond för Svensk folklig dans förvaltas av Philochoros. Kontaktperson är 
Gunilla Landmark via mail (gl@gunillalandmark.se) eller telefon 0706 560620. 
 
Vill man läsa mer om polskmärket och uppdansningarna, se www.polskdans.com.  

GRUVSLUNGA 
 
Denna härliga dans kommer att läras ut i Gruvlokalen i Dannemora söndagen den 17 september 
mellan 18.00—20.00. 
 
Ledare är Anne-Lie Östlund-Thyr och Österby spelmän står för musiken. 
 
Sedvanlig golvavgift om 20 kronor tas ut av samtliga dansare och med tag en kaffekorg. 
 
Det kommer även att läras ut andra danser under kvällen. 

Mina folkdansvänner återkommer i nästa 
nummer och vill du vara med kontakta re-
daktören. 
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 Stipendiatutbildning  
Bli framtiden!  

 
Vart är vår organisation på väg? Nu söker vi er ungdomar som vill vara med 
och påverka Folkdansringen i en framtid. Under utbildningen tittar vi på hur 
Folkdansringen fungerar idag och hur vi tycker att vår organisation ska fun-
gera i framtiden. Du får också möjlighet att träffa nya vänner, dansa/spela 
och fundera på hur det går att påverka vår organisation.  
 
När du har gått en stipendiatutbildning i Folkdansringens regi har du förtur 
på platserna till Nordring som är ett ungdomsläger tillsammans med de Nor-
diska länderna. Till detta läger har vi möjlighet att skicka endast fyra ungdo-
mar från Sverige.  
 
Stipendiatutbildningen innehåller två fysiska träffar, en i november och en i 
februari. Där emellan sker en träff via Skype. Utbildningen avslutas i 
Sundsvall i samband med Riksstämman 2018. Inbjudan går ut till alla ung-
domar mellan 15-25 år som är medlemmar i Folkdansringen.  
Var med och tänk för framtiden!  
 
Låter detta intressant tala med din förening och anmäl intresse till distriktet 
som även hjälper till med del av kostnaden som är 3500:- per person 

Kurs/studiecirkel i sociala medier 
 

Den genomförs i samarbete med Kulturens och omfattar 12 studietimmar 
om 45 minuter. Vi planerar att ha 3 träffar under hösten med egna studier 

där emellan. 
 

Den riktar sig till dig som vill lära sig de grundläggande funktionerna om so-
ciala medier och sedan kunna använda det i sin förening. 

 
Vi träffas första gången den  

14 september på Ringhem klockan 19.00 
 

Anmälan görs till Staffan Dackman 
0766-146469 eller a.s.dackman@telia.com. 

Välkommen 
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Datum  Aktivitet Plats 

10 Sept Kurs i Blomsterspira Bålsta 

13 Sept Dräktsilver Ringhem 

17 Sept Utlärning Gruvslunga Dannemora 

28 Sept Höstupptakt Ringehm 

28 Okt Höststämma UKK 

6 Nov Sista inlämning till Infoblad 4  

11 Nov Kurs danshistoria del 2 Nyby 

11 Nov Utgivning av Infoblad nr 4  

    

    

28 Okt Lekstuga Märsta 

14 Sept Studecirkel/kurs, Sociala medier Ringhem 

KALENDARIUM 

Material till nästa nummer av Distriktsinfo skickar du till:  
 
 Staffan Dackman 
 Koralvägen 8   eller helst till  
746 96 Skokloster E-post: uppland@folkdansringen.se 

Nästa nummer kommer ut den 11 november, sista inlämningsdag 
den 6 november. 

mailto:uppland@folkdansringen.se

