
Danshelgen kommer att innehålla fyra pass:
● Smådanser/gillesdanser
● Uppställnigsdanser/turdanser
● Polskor
● Nyare danser/utländska danser

Dans- och musiksektionen inbjuder till kursen 

   ”Fart och fläkt” 

Kursen vänder sig till dig som vill dansa länge och intensivt med korta 
instruktioner oavsett ålder. Du som dansare har möjlighet att påverka 
dansval och innehåll. 

När?  4-5 februari 2023
          Start kl 10 på lördagen. Slut kl 15 på söndagen.

Möjlighet att komma redan den 3 feb. på kvällen - se Boende.

Var?  Stiftsgården i Rättvik

Oscar Björck håller i passet med polskor. Sektionens 
tjejer, Marie Lindström, Cecilia Lindqvist och 
Annika Emanuelsson, övriga pass.

Spelman är Ove Rung från Borlänge. Ove spelar med 
Stora Tuna folkdansgille och är fiollärare i Borlänge 
musikskola. Spelar även irlänskt med Ramblin Rovers.

Om Oscar:
Oscar Björck har sedan 5-års ålder spelat folkmusik 
och sedan sedan han var 8 år mest dansat polskor. 
Han fick dansa ihop sig ett par skor (en dans per sko) 
och lärde sig polska från Orsa och bingsjöpolska 
som de första danserna.
Är idag en av dansledarna i Hörkens Bygdedansare 
och har hållit kurser både utomlands och i Sverige. 
Oscar älskar danser från Dalarna, Föllinge och 
Hälsingland men dansar allt däremellan!

Sätt fart och anmäl er.😊Boka-tidigt-rabatt gäller!



Anmälan
Sista anmälan 31/12.

Anmälan sker på Svenska Folkdansringens hemsida under fliken boka/beställ och 
därefter anmälan aktivitet eller via dans.se. 
Kursen har 35 platser.

Kurskostnad
Observera boka-tidigt-rabatt.

Folkdansringens medlemmar vid anmälan före den 14/12                       1 250:-
Folkdansringens medlemmar vid anmälan fr o m den 14/12                    1 500:- 

Ännu ej medlemmar i Folkdansringen vid anmälan före den 14/12         2 000:-
Ännu ej medlemmar i Folkdansringen vid anmälan fr o m den 14/12      2 500:- 

Priset inkluderar kurs och mat (fr o m förmiddagsfika på lördagen t o m 
eftermiddagsfika på söndagen). 

Boende (per person)
Observera att det är olika boendealternativ de olika dagarna. 
2-bäddsrum går ej att boka fredag - lördag.

Fredag - söndag      Del i 6-10 bäddsrum                                                        800:-
Fredag - lördag        Del i 6-10 bäddsrum + lördag-söndag 2-bäddsrum  1 150:-
Lördag - söndag      Del i 6-10 bäddsrum                                                        400:-
Lördag - söndag      Del i 2-bäddsrum                                                             750:-

Samtliga logipriser inkluderar frukost.
Lakan och handdukar kan väljas för 50 kr i del av 6-10 bäddsrum.

Kursansvarig 
Marie Lindström
070-5429584
marie.lindstrom@folkdansringen.se  

Plats 
Stiftsgården i Rättvik
Kyrkvägen 2, Rättvik

Hitta dit

Tag med

Dansskor
Inneskor
Anteckningsmaterial

Favoritdans till lördagens 
samkväm.

https://dans.se/folkdansringen/shop/?event=174834
mailto:marie.lindstrom@folkdansringen.se
https://stiftsgardenrattvik.se/hitta-hit/

