
  
 
 Kursinbjudan   
 

 

 

Dansledarutbildning 
block 3 
 
 
 
Dans & musik och Barn- & ungdomssektionen i samarbete med Folkungagillet 
erbjuder Folkdansringens dansledarutbildning - block 3 
 
 
Innehåll  
Teori och praktik inom följande områden; 
• Historia: Var kommer danserna ifrån? 
• Hur instruerar man en uppställningsdans 

respektive pardans?  
• Grundkunskaper med olika steg samt 

tolkning av dansbeskrivning. 
• Metodik och ledarskap/gruppsykologi. 
• Hur fungerar metodiken på nya resp vana 

dansare?  
 
Helen Eriksson och Stig Eriksson 
De har lärt ut danser i många år och instruerat 
danssugna människor i bland annat Sverige, 
Japan och USA. De instruerar stegvis med 
avstamp i deltagarnas styrkor för att sedan 
jobba vidare. Du som deltagare får lära dig 
dansteknik som behövs både som dansare i 
grupp som när man dansar parvis. Det handlar 
om rörelse i rummet, tyngdpunkt, balans, 
rotation, kroppshållning, riktning mm. 
Kursdelen är inriktad på instruktion av 
uppställningsdans och pardans. Helen och Stig 
betonar också att de skall visa på ledarskap för 
olika lärstilar. 
 
Det kommer att ges god tid för anteckningar 
och diskussion. 
 
 
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 15-16 januari 2022 
Start  lördag kl 12:00 med lunch. Kursen 

pågår även efter middagen på 
lördagen 

Slut söndag kl:13.00 efter lunch.  
 
Plats  
Landerydgården, Bokhagsvägen 10, Linköping 
  
Sista anmälan är den 15 december 2021.  
Anmälan sker på Svenska Folkdansringens 
hemsida under fliken boka/beställ och därefter 
anmälan aktivitet eller via 
https://dans.se/folkdansringen/shop/?event=145483
  
Kostnad  
1 000:- för Folkdansringens medlemmar 25 år 
och yngre.  
1 250:- för Folkdansringens 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 och madrass. 
Med bil kommer man på ca:10 min till 
Linköping där både hotell och vandrarhem 
finns.  
 
Kursansvarig  
Cecilia Lindqvist 
cecilia.lindqvist@folkdansringen.se  
070-130 55 16 
 

 
 
 

I samarbete med 
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