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Midsommarfirande – var du än är! 
 
Som vi längtar efter att fira midsommar! I år bjuder Svenska Folkdansringen in alla till 
ett digitalt gemensamt firande. Svenska Folkdansringen bjuder på 
midsommarstämning, glädje, sånglekar, dans, musik, dräkter, samtal om midsommar 
och dess traditioner 
 
Svenska Folkdansringen har tagit fram en film med material från uppvisningar filmade av 
föreningarnas egna medlemmar. Det är från tidigare år samt nyinspelade, från norr till söder. 
Det blir dans och musik blandat med samtal kring midsommar, allt för att skapa rätt stämning. 
Det finns även en film med danser att dansa runt midsommarstången tillgänglig. 
Filmpremiären är den 24 juni kl.18.00, dagen innan midsommarafton, på Folkdansringens 
Youtubekanal, webbsida, Facebook samt på firamidsommar.se. 
 
- Annorlunda tider stimulerar till att leta i arkiv och skapa nytt. Det väcker minnen av allt 
roligt som dansen för med sig för både dansare och publik, säger Hans Hjelm, riksordförande i 
Svenska Folkdansringen.   
 
Svenska Folkdansringen har, under de 100 år organisationen funnits, firat midsommar med 
dans och musik, på många platser i Sverige. För en folkdansare är midsommar den viktigaste 
helgen på hela året. I år liksom föregående år begränsar pandemin vårt sätt att fira. Nu har det 
skapats ett material som kan leva vidare och hjälpa alla att fira svensk midsommar. 
 
- Oavsett om du firar ensam eller med dina närmaste i trädgården, på gården utanför ditt hus 
eller hemma i vardagsrummet ska du kunna titta på filmerna och dansa med. Musiken och 
dansen skapar tillsammans en härlig midsommarstämning. Se, lyssna och njut, säger Hans 
Hjelm. 
 
Filmerna kommer att ligga kvar på Svenska Folkdansringens Youtube-kanal för att njutas av 
alla kommande midsomrar. 
 
Från den 24 juni kl 18.00, premiärdagen, kommer filmerna att finnas här: 

• Svenska Folkdansringens Youtube-kanal ; 
https://www.youtube.com/channel/UC7RlAFaHAMXiB6duonH98-A 

• www.folkdansringen.se 
• www.firamidsommar.se 
• https://www.facebook.com/folkdansringen 

 
Kontakt 
Hans Hjelm, riksordförande, 070-534 68 72 
Hans.hjelm@folkdansringen.se 
 
Marlene Jonsson, 2:e vice riksordförande, 070-203 38 42 
Marlene.jonsson@folkdansringen.se 
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Svenska Folkdansringen är en riksorganisation som organiserar föreningar med 
verksamheter i huvudsak inom dans, lek, musik, sång, klädskick, hantverk, matkultur, 
folktro samt seder och bruk. Folkdansringen bildades 1920. 
 
Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelse om att alla människor är 
lika mycket värda och ska bemötas med respekt för sin särart. Trygga i vårt kulturarv 
samverkar vi med kulturer i hela världen. 
 

 
 


