
Nr  2-2014  –  Medlemstidning  för Folkdansringen Skåne  –  Årgång 70

P i l a v i s a n



2

pilavisan@folkdansringen.se

Utges av Folkdansringen Skåne.
http://www.folkdansringen.se/skane/

Redaktion:
Stig Hellemarck
Anna Månsson
Ronny Månsson

Ansvarig utgivare:
Stig Hellemarck
Kamrergatan 9
211 56 Malmö
040-79645, 076 064 7240
stig.hellemarck@swipnet.se

Redaktionellt material:
Skicka in ert material i god tid före
stoppdatum!

Vi tar med så mycket material som vi
tycker är rimligt, men garanterar inte
att allt kommer med. Vi förbehåller oss
rätten att korta av och redigera artik-
lar och att göra normal bildbehandling.
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Glad vår!
P i l a v i s a n När jag skriver detta

är det påskdagen och
äntligen har man i dag
kunnat lämna vinter-
jackan hemma och

bara ta på tröja, när man skulle gå ut.
Våren såg ju så fin ut tidigare, men fram
till i går har den sedan stått stilla en hel
månad. Fast i dag kan man ju tro på, att
det skall bli sommar i år också.

Sedan sist har vi genomfört vårt års-
möte, väldigt trevligt arrangerat av
Rönnehälls folkdanslag – reportage om
detta kommer i nästa Pilavisa.

Våren och sommaren är en bråd tid
för många av oss med förberedande av
uppvisningar, upplägg av utlandsresor
och planering av utländska besök i våra
föreningar.

Ett uppvisningstillfälle är midsom-
mar, då nästan alla föreningar visar upp
sig för allmänheten. I år gör vi i distrik-
tet ett försök att (utöver den info ni kan-
ske ändå går ut med) göra en samlad
information till media. Men då måste ni
rapportera in planerad verksamhet till
oss. Se notis längre ner på sidan!
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Bild sid 1: Etnisk festival i Malmö.
Se artikel sid 3. Foto: Ronny Månsson

Pilavisan nr 2-2014 innehåller bl a

3 Etnisk folklorefestival i Malmö
4 Smartare av att dansa!
4 Utveckling - sätta mål och nå dem
5 Luggudegillets jubileum
6 Danspris till FV Helsingborg
7 Fanø och Bohuslän på kurs
7 Det händer i Skåne
8 Linderöd i Schweiz

Ett annat tillfälle, när folkdans kom-
mer att synas, är Europeaden i Helsing-
borg 5-9 augusti 2015. Vi förbereder nu
bl a uppvisningar på onsdagskvällen och
ett kort gemensamt program på invig-
ningen på torsdagskvällen. Det är ock-
så en chans för föreningarna att skaffa
fler utlandskontakter, se notis nedan!

Höstens kurser är också under pla-
nering och info kommer så småningom
till föreningarna samt i nästa Pilavisa.
Ungdomslägret hann vi inte med i vå-
ras, men vi återkommer med det också
så småningom.

Det har kommit en hel del positiva
synpunkter på att Pilavisan är igång igen
och det blir man ju glad över. Ännu gla-
dare skulle vi i redaktionen bli, om ni
också skickade in till vårt ”Det händer i
Skåne”. Inför detta nummer tycks ing-
en enda förening ha någon aktivitet som
andra folkdansringare är välkomna till,
men vi har letat upp en del annat som
händer. Men nog kunde ni väl skicka in
lite, nu när vi anstränger oss att göra en
tidning!

Stig Hellemarck

Vill ni ha fler
utlandskontakter?
Till Europeaden 2015 kommer ca 200
utländska folkdanslag hit. Under festi-
valdagarna bor de i Helsingborg. En del
av dem skulle säkert uppskatta, att kun-
na besöka ett skånskt lag ett par dagar
före eller efter. Man kan ju se lokala
sevärdheter, ha danskväll där man lär
ut danser till varandra eller göra uppvis-
ningar. Inkvartering fixar ni lämpligen

hemma hos era medlemmar;
det ger ju bäst kontakt.

Hör gärna av dig redan nu
i vår eller sommar i år till
stig.hellemarck@swipnet.se !

Skriv gärna Europeadutby-
te i ämnesraden. Ange i mai-
let, om din förening vill ta emot
före eller efter Europeaden,
hur många nätter, hur många
personer ni max kan ta emot,
om ni har preferenser för nå-
got eller några länder, etc.

Vad händer hos er i
midsommar?
Om minst hälften av våra föreningar
skickar in uppgifter om vad ni gör i mid-
sommar (som allmänheten kan se/vara
med på), så sammanställer Folkdansring-
en Skåne information och kontaktar sen
tidningar och radio med en gemensam
pressinformation och kontaktar även
Radio Malmöhus m fl.

Vi vill då ha information om era ak-
tiviteter:
* Vilka ni är.
* Var skall ni ha uppvisning (eller an-

nat).
* Dag och tidpunkt, kanske har ni upp-

visning mer än en dag
* Om ni har gäster från andra länder
Skriv gärna några rader om er!
Kan man kontakta er? (tel nr t ex)
Har ni något foto, så skicka med det!

För att detta skall genomföras så bör
alla svara senast 20 maj 2014. Skicka
till  peter@dunemark.se !
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Att kunna delta i en et-
nisk folklorefestival i sin
egen hemstad, det är en
av fördelarna med att bo
i mångkulturella Malmö.

I Malmö finns dansför-
eningar och sångföreningar
som invandrare har bildat
för att bevara sina hemlän-
ders traditioner. På folklo-
refestivalen deltog dansare
i olika åldrar. Iklädda tradi-
tionella kläder framförde de
sina danser. Det kändes
mycket fint att vara en del
av den svenska gruppen
och känna att vi har myck-
et gemensamt med våra nysvenska vän-
ner.

Polska dansföreningen Kwiaty
Polskie (Polska blommor) arrangerade
festivalen i samarbete med Studiefräm-
jandet och med stöd av Kultur Malmö.
Dansgrupper från Bolivia, Senegal,
Kina, Polen och Sverige deltog i upp-
visningarna. Varje land hade dessutom
arrangerat ett bord med typiska attribut
för landet. Marianne Halling, Sällskapet
Gammeldansens Vänner (SGV) i Mal-
mö hade ordnat vårt svenska bord med
en traditionell skånsk folkdräkt och
vackra halmslöjdsalster.

Vi svenskar kände värdskapet, när
vi fick inleda dansen från scenen. Samt-
liga Malmös tre folkdansföreningar var
representerade: SGV, Folkdansens Vän-
ner och Hembygdsgillet. Vi inledde med
att dansa engelska för tre par (ett par
från varje förening) och fortsatte sen
med hambo. Polska blommor vill gärna
lära sig dansa hambo, denna typiskt
svenska dans som knappt finns utanför
Sveriges gränser.

Polska blommors yngsta danslag var
pojkar och flickor 4-6 år gamla. Deras
dansledare betonade vikten av att börja
dansa tidigt. Jag instämmer i dansleda-
rens ord ”Det barnen lär i denna ålder
har de med sig och har glädje av hela
livet”. Barnen dansade en traditionell
dans från Krakow. I dansen fanns en
trumpetare, en häst med ryttare och en
skytt. Dessa attribut åskådliggjorde en
gammal polsk berättelse som dagligen

Etnisk folklorefestival i Malmö

utspelas i ett klockspel i centrala Kra-
kow. Där finns en man (docka) som
vaktar staden och blåser i trumpeten om
fienden kommer. Plötsligt träffas trum-
petaren av fiendens pil. Då avbryts
klockspelet abrupt och trumpetaren seg-
nar ner. Berättelsen är dramatisk och
tragisk, men när barnen dansade kunde
man bara utläsa dansglädje.

En grupp lite äldre barn 7-14 år från
Polska blommor dansade polka. Polkan
kommer från Slovakien och har sedan
spridit sig till många olika länder. Tak-
ten är den samma, men dansen kan
framföras på många olika sätt. Barnen
framförde en fartfylld polka med många
olika turer. Deras dräkter var rikt bro-
derade, flickorna hade färgglada blom-
miga kjolar i många olika färger och poj-
karna hade röda västar. En tonårsgrupp
från Polska blommor framförde en dans
som kommer från gränsen till Ukraina.
Det var en snabb pardans som kunde
härledas till dans på fest förr i tiden.

Bolivia har 9 miljoner invånare, va-
rav hälften är indianer. Landet var re-
presenterat med två dansgrupper. Fyra
bolivianska barn sprudlade av energi, när
de startade uppvisning med en fartfylld
och taktfast dans. Deras dräkter hade
klara färger, rött svart och gult med
mycket broderi och guldpaljetter. Två
unga kvinnor från Bolivia dansade där-
efter en dans som ursprungligen kom
från landsbygden och sen har spridit sig
till städerna. De var klädda i vackra
långa klänningar med mycket tyg, fladd-

rande volanger, vidd i
kjolarna och färgmatch-
ande rosor i håret. Det
var en riktigt förförisk
utmanande dans. Dessa
två bolivianska danser
visar en stor bredd och
variation på klädsel,
musik och dans.

Fyra unga män från
Senegal dansade, sjöng
och spelade på trum-
mor. Deras handgjorda
trummor tillverkade av
trä och getskinn heter
jembe. Det största
språket i Senegal är

wolof, franska är det näst största och
engelskan är mindre vanlig. Det var inte
lätt för männen att på engelska förklara
detaljerna i framställningen av trummor-
na, men vi förstod att det var omfattan-
de och komplicerat både att tillverka
trummor och att därefter stämma dem.
Männen framförde dans som mest på-
minde om akrobatik. En av deras dan-
ser var kvällens mest spektakulära in-
slag; en riktig manlig kraftmätning ut-
spelades. Publiken var mycket engage-
rad, vi klappade takten och gjorde vårt
bästa för att rytmiskt upprepa fraser och
ord som vi inte begrep.

Sex kinesiska unga flickor dansade
två olika danser som var vackra, still-
samma och framfördes med stor per-
fektion och med olika kläder för de båda
danserna. De bjöd på mjuk finstämd
ögonfröjd, deras danser skilde sig mar-
kant från övriga gruppers snabbare dan-
ser.

 Som avslutning dansade vi svensk-
ar en familjevals på scenen tillsammans
med Polska blommor. Det var trevligt
att delta i denna färg och fartfyllda fes-
tival. Det var fri entré, men pengarna
kunde spenderas på den frestande kak-
buffen som alla danslag hade lämnat
bidrag till. På hemvägen var jag fylld av
intryckt och tacksam över att ha möjlig-
het att uppleva så många kulturer i min
egen stad. Ambitionen är att festivalen
skall återkomma. Jag ser redan fram
mot återseende nästa år.

Anna Månsson

Polska bordet. Foto: Ronny Månsson. Fler bilder  från festivalen på sid 1.
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Hur vi skall få fler att upptäcka hur
kul det är att dansa folkdans? Skå-
nedistriktets utvecklingsseminari-
um den 25 januari gick i kreativi-
tetens tecken. Med stöd av semi-
narieledare Lars Thalén riktades
blickarna framåt och diskussionen
kretsade kring strategier, mål, mål-
uppfyllelse och hinder på vägen.

Redan kl 07.30 när det fortfarande
var mörkt åkte jag hemifrån. Första stop-
pet var Simmelsberga utanför Ekeby för
att hämta Kullagillets ordförande Silvia
Rosvall, sedan fortsatte färden till den
Skånska jazzmetropolen Stockamöllan
för att hämta distriktets kassör Siv Ohls-
son. Vi körde vidare i det skånska vin-
terlandskapet och kom fram till målet,
bygdegården i Linderöd, på den passan-
de adressen Hambovägen.

Dagen inleddes med kaffe och fral-
la. Vi hjälptes åt med att koka kaffe,
skära upp bullar och ta fram pålägg.
Sedan började folk strömma in. Många
hade setts tidigare och det blev många
glada hej och kramar, innan vi satte oss
ner. Det smakade verkligen gott med
fika innan vi började jobba med frågan
om hur vi skall få fler att upptäcka hur
kul det är att dansa folkdans.

Distriktets utvecklingsseminarium – vilka mål, hur når vi dem?
Seminarieledare Lars Thalén är kon-

sult med bred erfarenhet och förankring
i både förenings- och företagsvärlden.
En extra fjäder i hatten är, att han spe-
lar fiol både i Boda spelmanslag och i
Russindalens spelmän. Vi jobbade till-
sammans i grupper med brainstorm
kring hur vi skall få fler att dansa folk-
dans. Uppgiften var att ta fram tankar
och idéer kring hur det ser ut i dag och
hur vi vill att det skall se ut år 2020, men
vägen dit måste vi också klara av. Vi
stannade till år 2017 för att blicka bak-
åt: har förändringen gett något resultat
hittills och är vi på rätt väg att nå målet
2020. Det kom många kreativa förslag
från de olika grupperna och då frågade
Lars oss hur vi skall göra för att genom-
föra dem.

När vi hade gnuggat geniknölarna
några timmar var det dags för lunch. Vi
hade hört slamret från köket där det
agats en kycklingrätt i stora ugnsfasta
formar. Jag kan inte namnen på folket i
köket, men ni rekommenderas söka till
programmet mästerkocken. Det var
mycket välsmakande, tack så mycket!

Efter lunch fortsatte grupparbetet.
Vi redovisade hur vi kommit till målet,
vad vi hade för möjligheter och vilka hin-

der som fanns på vägen. Återigen kom
kreativiteten fram med olika lösningar,
både mer och mindre realistiska. Här
kom olika idéer. Nya trenden, dansa folk-
dans. Hur kommer vi in på dagens me-
dia Facebook och dylikt? Dansa i egen
lokal och ha gemenskap med fika, slöjd
o.s.v. Internationellt midsommarfirande,
kanske med hjälp från andra förening-
ar; det gäller att synas. Olika barn leka
bäst, kan vi bredda vår kultur och hitta
nya medlemmar? Några från Malmö
satte rubriken Midsommardansen på
Gustav Adolfs torg lockade återigen
1500, det gäller att synas. Under da-
gen använde Lars blädderblock för att
sammanställa, rita och berätta. Vid av-
slutningen tog han bladen med sig för
att utvärdera seminariet.

Dagen avslutades med kaffe och
Sivs hembakta kaka. Några stannade
kvar och ställde i ordning. Strax före 17
var jag tillbaka i Helsingborg och kon-
staterade, att det fortfarande fanns en
liten ljusstrimma i väster, dagarna blir
längre och våren närmar sig. Har vi en
ny vår i sikte även för folkdansen? Går
vi alla hem och drar åt samma håll …

Gunnar Cato
Kullagillet

Du vet väl att du blir smartare av att dansa?!!
Nedan finns några länkar till artiklar/
PDF dokument och video, som handlar
om just detta lustfyllda beteende.

Ja du får tips om en hel serie som
gått på UR.se, tio program om hjärnans
makt. Nedan finns länkar till åtta av
dem. Kan konstatera att alla dansare och
musiker är på rätt väg. Steg för steg,
not för not, alla mår bättre av musik!

http://fof.se/tidning/2013/5/artikel/eva-
bojner-horwitz-vi-behover-dansa

http://fof.se/tidning/2013/5/artikel/dan-
sa-dig-frisk

http://www.ur.se/Produkter?q=hj
%C3%A4rnans+makt

http://www.ur.se/Produkter/179366-
UR-Samtiden-Hjarnans-makt-Den-dan-
sande-hjarnan

http://kulturdelen.nu/2012/kulturdelens-
programserie-unik-dans-och-minnenas-
teater/

http://hd.se/mer/2014/03/14/slapp-loss-
till-musiken/

http://www.veteranen.se/veteranens-
reseklubb/%E2%80%9Den-kick-for-
kropp-och-sjal%E2%80%9D/

http://www.leksen.se/vaffor.htm

Ta nästa steg till musik och roa din hjär-
na. Den kommer att tacka dig!

Att dansa retar hjärnan och det tyck-
er den bara är stimulerande.

Vi syns på dansen!
Ronny Månsson

(text och bild)
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På Luggedegillets jubileum prisades förtjänstfulla insatser
Luggedesången:
Var i stan, var finns den än
rätta klämmen och så den
bästa sammanhållningen?
Jo – i LUGGEDE!

Med denna sång inledde Luggude-
gillet sin jubileumsfest på föreningsgår-
den Brunnsberga i Helsingborg lörda-
gen den 12 oktober 2013.

Ordförande Sven Kylefors hälsade
närmare 50 gäster välkomna till 85-års-
festen. En speciell välkomsthälsning rik-
tades till gästerna Marianne Halling och
Stig Hellemarck som representerade
Svenska Folkdansringen.

Sven Kylefors berättade om Lug-
gudegillets historia. Från år 1942 fram
till år 1972 var Tillflykten på Eskilsmin-
ne Luggudegillets föreningsgård. Sen
kom föreningen till Brunnsberga gård,
som föreningen numera äger. Förening-
en bedriver många aktiviteter på
Brunnsberga förutom dans: vävning, sil-
versmide, musik. Lokalerna hyrs även
ut till föreningar och privata fester. Sven
framförde ett varmt tack till alla med-
lemmar som med ideella krafter arbe-
tar för att folkdansen och gemenskapen
i musik och dans ska leva vidare.

Gästerna intog en delikat middag i
god stämning. Kvällens hög-
tidliga stund kom då ordfö-
randen delade ut Luggude-
gillets förtjänsttecken för
mångårigt arbete inom före-
ningen. Förtjänsttecken i sil-
ver tilldelades sekreterare
Carl Axel Lindhe och vice
gårdsförvaltare Roland
Klinkert. Guldmärket för
mer än 20 års förtjänstfullt
arbete i föreningen tilldela-
des spelman Ingrid Heiderup
och revisor Britt-Marie Carl-
berg. Därefter var det dags
för Marianne Halling att dela
ut Svenska Folkdansringens
silvermärke för ”förtjänst-
fullt, långvarigt arbete eller
för på annat sätt utförd stor
insats för Folkdansringen
bästa”. Glada mottagare var
ordförande Sven Kylefors
och kassör Göran Nilsson.

Skånedistriktets ordförande Stig Helle-
marck hade nöjet att dela ut Svenska
Folkdansringens förtjänsttecken i guld till
Marie Ahlström. Detta förtjänsttecken
utdelas restriktivt till personer som er-
känsla för ”synnerligen förtjänstfullt,
långvarigt arbete eller för på annat sätt
utförd särskilt stor insats för Folkdans-
ringens bästa”. Det ger även ständigt
medlemskap i Svenska Folkdansringen.

Luggudegillet lyckönskar Marie till
denna utmärkelse.

En riktig fest bör inledas med en
promenadpolonäs och så även denna
jubileumsfest. Gästande spelmannen
Mats Emanuelsson spelade upp till po-
lonäsen och till underbar fiolmusik var
dansen i gång.

Under kvällen underhöll Gertrud
Petersson med skånska visor till gitarr,
med humoristiska historier och fängs-
lande sångglädje. Sven Kylefors visade
ett bildspel kring Luggudegillets aktivi-
teter, resor och gemenskap under de se-

naste 35 åren.
Marianne Halling infor-

merade och gav oss inbju-
dan, nyfikenhet och inspi-
ration att få delta i Europe-
aden 2015. Denna stora eu-
ropeiska folkdansfestival
ska hållas i Helsingborg den
5-9 augusti 2015, då Hel-
singborgs stad står för värd-
skapet.

Det är svårt att skiljas
från vännen sin! Men vid
midnatt vandrade vi ut
bland höstlöven i oktober-
natten. Vi uppskattar alla
dem som gett oss möjlighet
att få uppleva denna jubi-
leumsfest och vi ser fram
emot nästa gång då vi med
dans och musik får upple-
va vår gemenskap i vårt
Luggude.

Inger Pedersen

Marianne Halling, Göran Nilsson, Sven Kylefors och Stig Hellemarck. Foto: Per Carlberg

Stig Hellemarck delade ut Svenska Folkdansringens förtjänsttecken
i guld till Marie Ahlström. Foto: Paul Jönsson



Fint danspris till FV  Helsingborg

Denna artikel kom Pilavisan tillhanda våren 2013, men
eftersom ingen tidning kom ut under året och eftersom
det är ett ovanligt reportage, publicerar vi den nu, även
om det är en tid sedan arrangemanget ägde rum.
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Sex lag tävlade i Kapplek
2012 och fem olika priser de-
lades ut. Priset för ”Dans-
skicklighet” gick till de duk-
tiga dansarna från Folkdans-
ens Vänner Helsingborg.

Varje år är det Folkmusikfes-
tival i Linköping och 2012 var det
10-årsjubileum. Till Linköping
kommer alltid många besökare,
mest ungdomar, för att dansa och/
eller sjunga tillsammans. Sång-
kurser, konserter, låtkurser och
dansutlärning arrangeras. Här
dansas till det bästa som finns i
Sverige inom folkmusik.

På festivalen arrangerar
Svenska Folkdansringen en dans-
tävling, kallad Kapplek. Här gäl-
ler det att framföra ett koreogra-
fiskt tilltalande scenprogram med
folklig dans.

2012 ställde sex grupper upp
i tävlingen. Från Skåne deltog

Vinnande dansare från FV Helsingborg.
Foto: Gina Nyander

Folkdansens Vänner Helsingborg
med programmet Tradition och
Utmaning. Föreningens ungdo-
mar hade arbetat fram tävlings-
bidraget och koreografin, som
bestod av skånska traditionella
danser som menuett, springdans
och engelskor med ett inlägg av
hip hop. Detta program utsågs till
vinnande bidrag i kategorin Dans-
skicklighet. Det fanns även en
del andra priser, men för ungdo-
marna från Helsingborg var de-
ras vinst den viktigaste. De fick
bekräftelse på att allt hårt arbete
som lagts ner på koreografi- och
dansövning verkligen hade lönat
sig.

Alla inom Folkdansens Vän-
ner i Helsingborg gratulerar och
är glada och stolta över sina duk-
tiga ungdomars prestation.

Anna Nilsson

Minnesord

Stig Ingelsgård
Stig Ingelsgård, född 1927, avled 20/12
2013.

Stig blev medlem i Folkdansens
Vänner, Malmö 1961. Föreningens fjär-
de guldmedlem blev han 1988.

Hans gärning inom föreningen var
stor. Efter några år som dansare blev
han instruktör och 1968-1974 ledde han
ibland såväl tisdagsträningen och tors-
dagsträningen som nybörjarkurser. Det
var under dessa år föreningen upplevde
den ”gröna vågen”. Vi fick många nya
medlemmar och oftast var nybörjarkur-
serna fullsatta. Det var många kvällar
som Stig växlade mellan dans och arbe-
tet med bevakningstjänst.

Hans intresse och stora kunnande
inom folkdans, stildans, hantverk och
seder och bruk innebar också, att han
blev en flitigt nyttjad kapacitet inom Syd-
västra Kretsen. Många folkdanslag har
Stig varit med och startat och ännu fler

Julstök i Andreas Lundbergagården, Fals-
terbo, ca 1990. Foto: Monica Engström

är det som han har tränat under många
år.

Vad vi alla minns är hans glada per-
sonlighet, hans alltid positiva syn på sa-
ker och hans idoga arbete för Folkdans-
ens Vänner, Malmö och Sydvästra Kret-
sen.

Vi minns Stig med stor tacksamhet.
Mats Hansinger

Ordförande Folkdansens Vänner, Malmö

Pilavisan en kanal i
marknadsföringen
Vi vill uppmana er läsare att se Pilavi-
san som en del i marknadsföringen av
föreningarna inom Folkdansringen Skå-
ne. Målet är att behålla alla nuvarande
läsare men också fånga nya. För att
innehållet i Pilavisan skall spegla bred-
den på verksamheten i hela Skåne be-
hövs er hjälp. Med Pilavisan kan vi spri-
da information om vad som varit och vad
som är på gång. Låt oss inspirera var-
andra inom dans, musik och hantverk.
Skicka in bidrag stort och smått från er
förening och annan kulturell verksam-
het inom område.

Samtidigt vill vi tacka för all positiv
respons som vi har fått, både från läsa-
re i Folkdansringen Skåne men också
utanför. Det är inspirerande för oss i
redaktionen att ha denna kontakt och vi
ser fram mot fortsättningen.

 Pilavisan – För tradition i tiden till
framtiden.

Anna och Ronny Månsson



Det händer i Skåne
fr 25/4  Dans på Brunnsberga, Hel-

singborg kl 18.30. (arr: Folkdansens
Vänner)

sö 27/4  Regionfinal Musik Direkt. Me-
jeriet, Lund (arr: Musik i Syd)

on 30/4  Valborgsfest. Ribersborgs-
stranden, Malmö (arr: Malmö folk)

fr 9/5. Föreläsning av Petra Holmstedt
”Textilhantverk och broderikonst i
Vadstena kloster”. (jfr Pilavisan nr
1/2014), S:t Nicolai Katolska Kyr-
ka, Stickgatan 9, Ystad, kl 18.00.
(arr: San Francisko Xavier Kultur-
grupp, Birgittinoblaterna och S:t
Nikolai Katolska församling i
Ystad). Ingen föranmälan!

9-10/5, 23-24/5. Grund- och fortsätt-
ningskurs i vitbroderi till dräkten. Du
syr t ex förkläde, klut, kragar, ärm-
linningar m m. Förslöv. Lärare: Gil-
lis Jimheden. 1150 kr. Föranmälan.
(arr: Skånes hemslöjdsförbund)

lö 10/5 Midnattskörens vårkonsert kl
20. Vita Huset, Uardavägen 131,
Lund. Gäster: Kling-Olle, legenda-
risk spelman från Delsbo samt
Lunds studenters spelmanslag. Ef-
teråt folklig dans. 100 kr, biljetter via
046-131415

lö 24/5  En folkmusikalisk shåw + Den
nya alliansen. Konsert kl 20, dans
kl 21. Barnens scen, Folkets Park,
Malmö. 100 kr. (arr: Malmö folk)

sö 25/5  Folkmusikens Dag. Kulturen,
Lund, kl 13-17 (arr: Lunds spelmans-
gille). Entréavgift, gratis med instru-
ment.
Improviserad eftersits med Lunds
studenters folkdanslag på Studieför-
bundet Vuxenskolan, Glimmervägen
6, Lund

lö 7/6 Spelmansstämma. Hagstad

13-15/6 Degebergastämman. Avgift,
gratis med instrument.

fr 20/6  Midsommarafton

11-12/7 Backafestivalen. Baskemölla

Vill du, att vi skall ta med något öppet
arrangemang, som din förening ord-
nar (även t ex uppvisning med utländ-
ska gäster), så skicka info till
pilavisan@folkdansringen.se. Skriv
gärna ”Det händer” i ämnesrutan!
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Folkdansringen Skåne och Skånes Spel-
mansförbund bjöd in till dans- och spel-
kurs på Södergården, Eket, utanför Ör-
kelljunga för att lära ut danser och låtar
från Fanø och Bohuslän. Vi var fyra
medlemmar från SGV Malmö som del-
tog i de båda kurserna, jag och Marian-
ne Halling i danskursen, Tommy Linton
och Lena Holmdahl i spelkursen.

Lördagen började med kaffe/te och
mackor, det smakade bra. Därefter sam-
lades dansarna i en ganska kylig gym-
pasal och deltagarna i spelkursen gick
till sin lokal.

Den första dansen på kursen var
Sønderhoning som härstammar från
byn Sønderho på den lilla ön Fanø vid
den danska västkusten. Danslärare var
Rikke Rasmussen, en ung dansk pige
och spelman var Åke Persson. Efter
uppvärmning var det dags att ta sig an
denna speciella dans. När vi tränat steg
var för sig och parvis dansade vi med
korta avbrott fram till lunch och nu var
temperaturen i salen betydligt mer an-
genäm. Det var inte alldeles lätt att kom-
ma fram till den speciella känslan i Søn-
derhoning, ingångssteg för dam respek-
tive kavaljer och sen skulle vi dessutom
dansa om med varandra. Men under
Rikkes ledning och Åkes musik gick det
allt bättre. Hon berättade även om Søn-
derho-bal, där tre danser oftast dansas i
svit: Sønderhoning, Fannikedans och
Rask. Dessa danser är varianter av var-
andra, där dansen går i ¾-dels takt med-
an musiken (oftast) går i 2/4-dels takt.

Efter lunch fortsatte vi med dans,
men nu var det dans och musik från
Bohuslän under ledning av Jimmy Pers-
son och Ingegerd Hägnesten. Till dan-
sen spelade Helen Stark. Vi dansade
engelskor, slängpolska, kadrilj, lybecka-
re med flera danser och tiden fram till
eftermiddagsfika gick snabbt som det
alltid gör med duktiga ledare och spel-
män. Dansen gick vidare resten av da-
gen fram till den gemensamma midda-
gen på kvällen.

Nu ska du inte tro att det var slut-
dansat och slutspelat för dagen, nej ef-
ter middagen var det dags för allspel och
alldans där en del av det vi lärt under
dagen praktiserades efter bästa förmå-
ga. Givetvis fanns det också plats för

Fanø och Bohuslän på dans- och spelhelg
en del gamla bekanta, Snurrebocken och
Kadrilj från Landskrona. Kaffepaus
med kaka blev det också tid för under
kvällen. För min egen del slutade dagen
runt midnatt med rejält trötta fötter och
ont lite överallt i kroppen.

Söndagen startade med frukost och
en timme senare var det dags för mer
dans och spel. Denna morgon hade vi
Peter Uhrbrand som spelman och till-
sammans med Rikke fortsatte de att in-
viga oss i Sønderhoning och dess speci-
ella dans-och musikstil. Peter var verk-
ligen en härlig man som dansade, spela-
de och pratade samtidigt! Han är bosatt
på Sønderho och är traditionsbärare av
den speciella spelstil och musik som till-
hör Sønderhoning.

Vi hann även med en omgång dan-
ser från Bohuslän och innan kursen av-
slutades vid lunchtid fick vi möjlighet att
dansa till spel av samtliga musiker som
deltagit i spelkursen. Fantastiskt med så
mycket härlig musik och härliga män-
niskor. Lunch serverades och därefter
var det dags för hemfärd.

En mycket trevlig kurshelg, många
nya danser, mycket bra musik! Givetvis
också mycket mad, goer mad och mad i
rättan tid – som det hör till i Skåne!!
Stort tack till arrangörerna, samtliga
dansledare och spelmän och naturligt-
vis också till alla som var med på kur-
sen!

Väl mött igen 2016!
Lotta Andersson

SGV Malmö

Dansens Dag
Dansens Dag-firandet har en lång tra-
dition i Skåne. 26-29/4 firas Dansens
Dag i fyra städer i samarbete med Skå-
nes Danskollegium! I Malmö och Lund
visas de professionella föreställningar-
na lördagen den 26 april, i Kristianstad
söndagen den 27 april och i Helsingborg
tisdagen den 29 april, Internationella
Dansdagen.
Se mer info på www.dansstationen.nu

Knäbyxor i sämskskinn, vita, storlek 50, i
gott skick. 044-81019 / 073 782 82 44
eva.bertil.lundgren@swipnet.se

Dräkter säljes



Linderöds folkdanslag har sedan ett
svensk-schweiziskt bröllop för
många år sedan haft utbyte med en
dansgrupp från Waldenburgertal i
Schweiz.

Under 2013 hade vi i Linderöds Folk-
danslag åter förmånen att besöka våra
vänner i Trachtengruppe Waldenburger-
tal i Schweiz. Vårt utbyte började för
cirka 30 år sedan med ett svensk-
schweiziskt bröllop och sedan dess har
vi träffats många gånger, både i Sverige
och i Schweiz. Vi bor hemma hos var-
andra och får uppleva både fest och
vardag. Många har fått vänner för li-
vet.

Den här gången valde de flesta att
flyga till Basel. Ett snabbt och bekvämt
sätt att resa, men kanske inte så miljö-
vänligt. Basels flygplats är speciell. Den
ligger faktiskt i Frankrike och har tre
utgångar. Det är bara att välja Schweiz,
Frankrike eller Tyskland. Vi lyckades ta
rätt utgång och möttes av våra vänner.

Vi hade som alltid trevliga dagar till-
sammans. På programmet fanns besök
på en vattenkraftstation djupt inne i ber-
gen, utsikt från bergstoppar, utvinning av
bergsalt och ett fantastiskt museum med
speldosor och musikmaskiner av alla
slag.

Naturligtvis ingår också musik och
dans, när vi träffas. Det är både sam-
kvämskvällar och dansuppvisningar. Vi
har i vår förening komponerat en Fack-
eldans och den ville vi gärna dansa vid
firandet av Schweiz nationaldag. Det är
en fest som brukar krönas av stora fyr-
verkerier, så en dans med facklor borde
passa bra. Den här gången skulle natio-
naldagen firas två kvällar i sträck med
fester i olika byar och Fackeldansen
skulle vara med på båda ställena. Vi
dansade den första kvällen och det blev
succé. Facklorna släcktes och skulle
återanvändas nästa kväll. Efter midda-
gen den andra dagen var det dags att
dansa, men var fanns facklorna? Ingen
visste vart de tagit vägen! De var helt
enkelt borta och i en hast lyckades vi få
fram syltburkar i glas och värmeljus.
Med burkarna balanserande i handfla-
torna genomförde vi dansen i den mör-
ka natten. Det blev en annan upplevel-

se med flämtande ljuslågor i stället för
flammande facklor, men minst lika vack-
ert som originalet, sa våra vänner som
sett båda danserna. Vart hade då fack-
lorna tagit vägen? Till slut löstes myste-
riet. Efter den första dansen hade vi
släckt facklorna och lagt dem i en hög.
En vän av ordning hade sett de halv-
brända facklorna, tänkt att de inte bor-
de ligga där och skräpa och helt enkelt
lagt dem på nationaldagselden som re-

Minnesbilder från Schweiz sommaren 2013

dan brann med klara lågor. Ja, nu löste
sig allt ändå, men blir det fler danstillfäl-
len så ska jag se till att hålla hårt i våra
facklor.

Vi hade underbara dagar tillsam-
mans med våra folkdansvänner och ser
redan fram emot att träffa dem i Sverige
om några år.

Margareta Nilsson
Linderöds Folkdanslag

Andra dagens fackeldans fick bli med värmeljus. Foto: Marcel Nordh

Schweiziskt dragspelande i det gröna. Foto: Margareta Nilsson

8PILAVISAN 2/2014



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


