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Kallelse och Inbjudan till 
Extra årsmöte och Höstupptakt 

29 september på Ringhem. 

 Samling med mingel 18.30 

Extra årsmötet innehåller en beslutspunkt och det är stadgeändring. När det 
är avklarat har vi höstupptakt och då skall vi ta upp: 

Nordlek 2018 

Upplandsschottisen 

Dans på stan 

Övrigt aktuellt 

Vi bjuder på en enklare förtäring innan vi drar igång 

 

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. 
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Årets tävling 
 

Årets upplaga av denna lekfulla tävling genomfördes den 13 au-
gusti i Ängby Park i Knivsta. Här var det bra dansgolv och tak så 
vädrets nyckfullhet spelade ingen roll. Det var bra musik och god 

stämning bland alla dansare. 
Kanske kan vi komma tillbaka hit. 

 
I år blev det 3 klasser och mest glädjande var att vi hade 5 par i 

ungdomsklassen. 
 

Resultat: 
Ungdom 

1 Elin Borg      Ellen Ekstav Tensta fdl 
2.Signe Nivert Öström  Tod Ekman  Kulturella fdg. 
3. Frida Ekstav    Filip Carlsson Tensta fdl 

 
Seniorer:  

1 Margareta Uhlin    Kenneth Olsson Tensta fdl 
2.Cornelia Carlstrand  Emil Wintercorn  Tensta fdl 
3. Annika Carlsson   Jonas Carlsson  Tensta fdl 
 

Veteraner 
1. Yvonne Engblom  Margareta Uhlin Tensta fdl 
2. Anita Andersson  Torsten Andersson Tensta fdl 
3. Anna Andersson  Ingemar Sund  Strömsberg fdg 

 
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 och funktionärer och Tensta ni 
är oslagbara. 
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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 12 novem-
ber med start klockan 18.00.  
 
Under kvällen kommer vi att dansa gammeldans med variationer, gillesdanser och 
folkdanser av olika slag. 
Det kommer även att hända lite andra roligheter under kvällen, eftersom vi i år fi-
rar 50-år. 
 
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. Tårta bjuder vi på. 
 
 
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 15 november. 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 
 
 

1966—2016 

mailto:li.ellgren@telia.com
mailto:a.s.dackman@telia.com.
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Mina Folkdansvänner 
 
 
Vem är du? Annika Carlsson, 42 år, bor i Skyttorp. 
 
Din förening? Tensta Folkdanslag. 
 
Hur länge har du varit med?- Gick nybörjarkurs 2002. 
 
Varför började du dansa? - Min man dansar, och jag tyckte det såg roligt ut och att det 
verkade vara en härlig gemenskap i föreningen. 
 
Skostorlek? 3-8 
 
Det bästa med midsommar? - Den traditionella midsommarfesten på Trekanten i Vatt-
holma, där folkdansuppvisning är ett givet inslag. 
 
Favoritdans? - Hambo 
 
.Det bästa med din förening? - Alla härliga vänner, allt roligt som vi ordnar och deltar i 
 
Vad har du för dräkt? -Mora 
 
Dold talang? - Det var svårt.. vet inte om det är en dold talang, men andra brukar tycka att jag 
lagar god mat 
 
Vad gör du när du inte dansar? - Springer, är gympaledare, tittar på barnens innebandy 
och fotbollsmatcher, är gärna i ute i skogen, njuter av goda middagar 

Danshistoria 
 
Vad är det vi dansar idag och hur har det blivit så. Varifrån kommer danserna, är det modedanser eller har 
vi hittat på dem själva. Eller kanske är det en mix. Ja det finns många frågor om dans. Den 12 november 
kommer vi att inleda en serie av tre kursdagar om vår danshistoria med danser från medeltiden och framåt. 
Inbjudan till första kursdagen finns i detta nummer av distriktsbladet.  
 
Första kurstillfället blir det danser med ursprung i medeltiden, främst olika långdanser och ringlekar. Dess-
utom tar vi upp 1700-talets många varianter av engelskor. Vi utreder deras ursprung och förgreningar runt 
om i Europa. Nästa kursdag kommer att handla om våra Skandinaviska polsketraditioner och den sista 
kursdagen lägger vi vikten vid 1800- och 1900-talets scenanpassade danser – Anders Selinders och folk-
dansrörelsens ”folkdansbaletter”. 
 
Naturligtvis kommer vi att prova att dansa de olika danstyperna som tas upp, men vi kommer också att 
prata om och försöka utreda deras ursprung. För att vara med på kursen behöver man inte ha dansat alla de 
danstyper som kommer att tas upp, men dansvana är bra att ha. 
 
Vi ser fram emot att träffa många nyfikna, dansglada dansvänner på kurserna, nu närmast den 12 novem-
ber i Tensta. Datum för de två följande tillfällena är inte bestämda än.  
 
Med danshälsningar 
Gunilla Landmark 
0706 560620, gl@gunillalandmark.se  

mailto:gl@gunillalandmark.se
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Danshistoria – Medeltidens dansformer och 1700

-talets engelskor 
 

NÄR:  Lördag den 12 november 2016 kl. 9.30 – ca 16.30 
 
VAR:  Tensta Bygdegård i Tensta ca 2 mil norr om Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER: Mats Wahlberg och Gunilla Landmark 
 
SPELMÄN:  Olle Persson  
 
KURSINNEHÅLL Medeltidens dansformer och 1700-talets engelskor. 
 

Varje tid har sin dansstil, men många danser lever vidare och utvecklas, samtidigt 
som nya dansformer tillkommer. Att känna till något om dansernas ursprung kan 
ge nya perspektiv på dansupplevelsen. 
Den här kursdagen ägnas danser med ursprung i medeltiden, främst olika långdan-
ser och ringlekar, samt 1700-talets många varianter av engelskor. Vi utreder deras 
ursprung och förgreningar runt om i Europa och dansar förstås också flera av dan-
serna. 
 
Planer finns på ytterligare kursdagar: 
- Skandinaviska polsketraditioner 
-1800- och 1900-talets scenanpassade danser – Anders Selinders och folkdansrö-
relsens ”folkdansbaletter” 

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

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

 
ANMÄLAN:  Senast den 3 november 2016 till martensson_magnus@telia.com. 
 
UPPLYSNINGAR: Gunilla Landmark tel. 070 656 06 20 

Magnus Mårtensson tel. 072 726 54 29 
 

Anmäl Er gärna parvis samt ange förening, mailadress och telefonnummer i anmä-
lan. Antalet deltagare på kursen är begränsat, så dröj inte med anmälan. 

  
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/ 
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Ingemar Sund har dansat färdigt här på jorden 
 

Just i dagarna nåddes vi av det tråkiga beskedet att Ingemar har lämnat oss för att 
dansa vidare i högre höjder.. 

Våra tankar går till hans familj och folkdanslag. 

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

3 Sept Kurs i Blomsterspira Ringhem 

29 Sept Höstupptakt/extra årsmöte Ringhem 

12 Nov Utgivning Infoblad 4  

12 Nov Historiska danser Tensta 

    

    

    

    

    

    

12 Nov Lekstuga Märsta 

7 Nov Inlämning till Infoblad nr 4  

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 12 november, sista inlämningsdag 
den 7 november. 

mailto:uppland@folkdansringen.se

