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Dansledarutbildning 
 

 
 
 
 
Dans & musik och Barn- & 
ungdomssektionen erbjuder 
Folkdansringens dansledarutbildning  
block 1 

Innehåll: teori och praktik inom följande 
områden. 

• Musik (rytmik, fraser, samspel och 
samarbete med musiker) 

• Samspel mellan dansinstruktörer och 
musikanter. 

• Att leda dans - steglös inlärning. 
• Metodik och ledarskap. 
• Hur fungerar metodiken på nya resp. 

vana dansare? 
 
 
Mats Nilsson  
Tidigare etnolog vid Göteborgs Universitet med 
huvudsakligt forskningsområde dans. Mats har 
mångårig erfarenhet som folkdanspedagog från 
danskurser, folkdanslag och studiecirklar. Har 
tillsammans med Staffan varit kursledare i 
många delar av Sverige och världen. Författare 
till boken ”Från långdans till bugg”. 
 
 
Staffan Folestad 
Har sedan 70 talet arbetat med folkmusik och 
folkdans med både barn, ungdomar och vuxna. 
Är en av författarna till boken Rörelseglädje. 
Har haft flera kurser ihop med Mats i många 
delar av Sverige och världen. 
 
Kursen är riktad till dig som är ledare eller vill bli 
ledare för barn, ungdomar och vuxna i folkdans. 
Kursen riktar sig också till dig som vill utveckla 
ditt dansande och få möjlighet att fundera kring 
ditt eget lärande inom dansen. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Datum 13-14 november 2021 
Start  Lördag kl 12:00 med lunch. Kursen pågår även 

efter middagen på lördagen 
Slut Söndag kl:13.00 efter lunch.  
 
Plats Gräfsnäsgården, Landskapsstugevägen 2, 413 

11 Göteborg 
 
Hitta hit Spårvagn 1(mot Tynnered) eller 2(mot Axel 

Dahlströms torg) från centralstationen till 
Linnéplatsen. Buss 25(mot Balltorp) från 
Brunnsparken till Linnéplatsen. Från 
Linnéplatsen är det 5 min att gå i vackra 
Slottsskogen 

 
Sista anm. 13 oktober 2021. Anmälan sker på Svenska 

Folkdansringens hemsida, 
www.folkdansringen.se under fliken boka/beställ 
och därefter anmälan aktiviteter/möten. 

  
Kostnad 1 000:- för Folkdansringens medlemmar under 

25 år 
1 250:- för medlemmar 26 år och äldre 
2 000:- för de som ännu ej är medlemmar i 
Folkdansringen. Prisen inkluderar kurs och mat 
(lunch och middag på lördagen, lunch på 
söndagen).  

 
Boende 250 kr för golvlogi inkl. frukost 

Det finns många hotell och vandrarhem i 
Göteborg, boende som ligger på gångavstånd är 
Slottsskogens Hostel och Linneplatsens Hostel.  

 
Covid 19  Vi följer folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.  
 

Kursansvarig Ylva Ewaldz 
 ylva@ewaldz.se 
 0709 785868  
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