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Avsändare: 
Folkdansringen i Uppland 
Gamla Uppsalagatan 21 
753 34 Uppsala 

Material till nästa nummer av Distriktsinfo skickar du till:  
 

 Staffan Dackman Telefon: 018-340 440  
 Koralvägen 8  
 746 96 Skokloster E-post: uppland@folkdansringen.se 

Datum  Aktivitet Plats 
22 aug Styrelsemöte Uppsala 

18 sep Höstens Kick-Off Uppsala 

21 Okt Förstämma  Uppsala 

22 okt Oktoberstämman Uppsala 

    

3 sep Dans på stan Uppsala 

1 okt Kurs i lönnlövsslöjd Uppsala 

KALENDARIUM 

Föreningsbrev  
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Stort  

GRATTIS till  
vinnarna av 

 
UPPLANDSSCHOTTISEN 

2011 

Ungdom I Josefin Brandén & Sara Uppling Tensta fdl 
Ungdom II Josefin Wendin & Sofia Carlsson Jönsson, Tensta fdl 
Seniorer David Eriksson & Susanne Lygdman, DOS ungdom 
Veteraner Ingemar Sund, Strömsbergs fdg, & Ewa Älgenäs, Västerås fdl 
 

Öppet spår  Eva och Leif Björklind 
 

Publikens favoritpar Margoth o Jan Helgesson 
 

Lagtävlan  DOS ungdom 
 

Föreningstävlan Tensta folkdanslag 
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Hej alla folkdansvänner. 
 
Jag heter Maria Jansson och är ny distriktsordförande för 
Folkdansringen i Uppland. 
Jag är medlem i Tensta Folkdanslag och har varit aktiv där 
sedan jag var 7 år. 
Dansar inte så mycket för egen del just nu men är Barn och 
Ungdomsledare. 
 
Jag hoppas att Ni alla har haft en härlig danssommar med 
mycket dansuppvisningar. 
Det är viktigt att vi i Folkdansringen syns och hörs överallt 
så vi kan bli flera glada dansare, spelmän och slöjdare. 
 
Vill uppmana alla som kan komma till Enköping den 3 sep-
tember på Dans på stan som är samtidigt som de har Par-
kernas dag i Enköping. Tänk vad härligt om vi kan vara 
många som dansar tillsammans och även delar upp oss i 
grupper och dansar i de olika parkerna. Vi ska finnas över-
allt med våra fina dräkter då blir parkerna ännu vackrare. 
 
Den 18 september har vi Kick-Off på Ringhem kl 16.00 för 
alla föreningar och då ska vi diskutera och lära oss hur vi 
ska nå ut till massmedia med vår verksamhet. 
Jag tror att det är viktigt att vi syns och hörs ofta och att vi 
hjälper varandra med uppvisningar så det blir många dansa-
re och spelmän. 
 
Schottisalliansen ordnade Upplandsschottisen i samarbete 
med Fyrisgillet den 21 maj på Disagården. Ett stort tack till 
Er alla dansare, spelmän och alla som hjälpte till den dagen 
så den blev så bra. 

Där är det ytterligare ett tillfälle som vi kan hjälpas åt att 
göra till reklamdag. Om vi inte orkar, kan inte eller vill inte 
dansa så kan vi vara där och vara publik så det blir ett stort 
arrangemang och fler blir lockade att komma och titta och 
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Thaimat, Varm Korv och Våfflor i Skolparken. Soppa med 
bröd och Kaffeservering i Drömparken. Det finns gott om 
andra matserveringar och kaféer i närheten.  
 
Mer information meddelas via E-post till de anmälda före-
ningarna. Slutgiltiga tider för de tidssatta uppvisningarna, tips 
om parkering m.m.  
 
Alla som är intresserade av Trädgård boka in den 3 september 
och kom till Enköping. Förutom vacker dans och musik kan 
du ta del av föredrag, barnteater och införskaffa något nytt till 
din trädgård på den långa marknadsgatan.  
 
 
Välkommen till Enköping önskar Enköpings Folkdansgille 
Agneta Södersten 

 
Nu finns det många fler bilder att hitta på från 

årets Upplandsschottis. 
Kolla på www.upplandsschottisen.se 
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”Dans på stan” 2011, nu blir det av! 
 
Trädgårdsdagen i Enköping får ett färgglatt inslag med dansa-
re från Folkdansringen i Uppland. Programmet för dagen går 
att se på enkoping.se/parker, gå vidare på Så som i Enköping-
Trädgårdsdagen. 
 
Korrigeringar i programmet från tidigare utskick. 
Den gemensamma dansen sker på Torget. Kl. 10.30. Vi tänker 
oss att deltagande spelmän börjar spela senast 10.15 och att 
dansarna strömmar in från olika håll. 
”PR för Gammaldanskurs”. 
Indans med Farandole, Enköpingsdansare leder, det är enkelt 
att följa. 
Korta bitar av Schottis, Vals, Polka, Hambo, Skånsk Mazurka.  
Följt av Fyrmannaschottis, Sankt Bernhards Vals, E18 (utan 
byte) 
Avslut med Farandole och eventuellt E18 tillsammans med 
publiken.  
Då vi har dansat kommer torget att fyllas av dansare från Ena 
Bugg & Swing och Street Feet. En stor manifestation för 
DANS, på stan i Enköping. 
 
Detta följs av fri promenad upp till Skolparken, med möjlighet 
att passera den välfyllda marknadsgatan. Kl. 12-12.30 får våra 
besökande danslag dansa och spela från stora scenen. Det går 
även att dansa framför scenen så att det blir ett pampigt fram-
förande. Vi ordnar så att dansare från Enköping tar ansvar för 
våra besökare under dagen och guidar er till de platser där 
dansen ska vara.  
I Drömparken pågår musik och dans under hela dagen, där 
kommer det att finnas förbokade tider även för Folkdans. Det 
finns också ett antal platser runtom i parkerna där det kan fö-
rekomma ”spontan” dans och musik.  
I parkerna finns matservering under dagen. Bärstaklämman, 
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 kanske börja dansa. 
 
Hoppas att vi ses i Enköping 3 september. 
 
Hälsningar 
Maria Jansson 

 Övernatta i Folkdansringens Hus  
till vandrarhemspriser. Huset ligger på Stora Essingen Torgga-
tan 3 i Stockholm som är relativt centralt. Det finns tre rum 
med totalt 9 bäddplatser till en kostnad av 200 kr/bädd eller 
400 kr/rum. Kontakta rikskansliet telefon 08-695 00 15 för 
bokning.  

Skall din förening 
Bo på hotell 

 
Nu har du som medlem möjlighet att bo på Scandic hotell i 
hela Norden till rabatterat pris.  
Är ni en grupp på minst 9 personer får ni kraftigt rabatterat 
pris. Fråga hotellen före avresan och ange avtalsnummer 
och berätta att du är medlem i Folkdansringen så får du ak-
tuellt pris. Ju tidigare du ringer desto billigare pris. Kontakta 
rikskansliet 08-6950015 så får du avtalsnumret. 

Upplandsschottisen 2012 
sker 2 juni på Disagården. 

 
Var med och utmana Tensta Folkdanslag om före-
ningspriset. 
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Nu är det dags för 
 

Kick Off inför hösten 2011 
 

Välkommen till Ringhem den 18 september 
 

Samling kl 16 och avslut kl 20 
 

Vi börjar med lätt förtäring 
och fortsätter sedan att diskutera 

 
Mediafrågor/ medlemsvärvning 

Under ledning av 
Jonas Carlsson 

 
Avslut med kaffe och kaka 

 
Anmälan sker senast 11 september  

 
Till ordförande Maria Jansson , 018-37 90 91 eller 

m.b.jansson@telia.com  
 

Ringhem ligger fortfarande på Gl:a Uppsalagatan 21 i Uppsala 
 

Varje förening får skicka max 5 personer 
 

Välkommen till en trevlig eftermiddag ! 
 
Styrelse och sektion i Uppland 
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Lönnlövsslöjd den 1 oktober 2011 

 
 Kurs i tillverkning av lönnlövsrosor och lönnlövs-
korg  
 
 
Medtag lönnlöv i höstens alla färger och kaffekorg 
 
Kostnad 30 kr. 
 
Plats Ringhem Gamla Uppsalagatan 21 
 
Tid lördagen den 1 oktober kl. 10.00  
 
Anmälan senast den 18 september till Åke Fredriks-
son. fredriksson.ake@gmail.com eller 070-222 88 75   
 
Hälsningar 
Hantverksgruppen 


