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Styrelsens spalt
Hej dansvänner.
Jag ska börja med att tacka Hamboringen för
den fint genomförda convention med årsmöte som
avhölls här i Karlskrona med Hamboringen som
arrangör.
Det är alltid trevlig att bo, äta och dansa på
samma ställe .
Så vill jag tacka Mona som återigen ställer upp
som redaktör för RDC, som är en viktig länk för att
informera medlemmarna om vad som händer inom
Rounddansen i Sverige (och övriga världen).
Jag vill slutligen tacka årsmötet för förtroendet
att vara SRDA:s ordförande i ytterligare 2 år.
Jag hoppas att danskurser och övrigt flyter på
enligt plan, vi ska graduera 5 nya dansare här i
Karlskrona i April, ett litet men dock tillskott till
Rounddansfamiljen.
För övrigt hoppas jag att
våren kommer snart, och att
ni alla har det bra.
Hälsningar från ett vårligt
(nästan) Karlskrona
/ Janne Samuelsson
ordförande SRDA
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avgiften till SRDA betalas in antingen av din egen
klubb eller av dig själv.

Om RDC
Årgång 22, nummer 71 från start.
Ansvarig utgivare
Jan Samuelsson , ja.samuelsson @ telia.com
Redaktör
Mona Törnqvist, Ymers väg 10, 14833 ÖSMO
08 - 520 38783, mona.t5 @ telia.com
Fotograf
Dusan Valas (på fotot),
dvalas15 @ hotmail.com
Manusstopp och
distribution
Redaktören ser fram emot
många insända artiklar,
skickade före manusstopp (sista dagen i veckan) till
adressen ovan.
Nummer
1
2
3
4

Manusstopp v.
01
11
31
41

Distribution v.
05
15
35
45

Enskilda medlemmar, som inte betalar via
någon klubb, skickar in pengar till SRDAs plusgiro
och skriver sina namn- och adressuppgifter tydligt
på inbetalningskortet .
För boende utanför Sverige ska anmälan om
medlemskap meddelas kassören före den 31 mars.
Betalningssätt överenskommes med kassören.
Matrikeln
Matrikel och adresslistor handhas nu av
kassören (Lilian) och web-ansvarig (Gunilla).
Skicka dina adressuppgifter till dem om de behöver
uppdateras eller om du är ny medlem.

OBS!
En påminnelse till dej som glömt
att betala in din medelsavgift . Det är
viktig för att du i fortsättningen skall
få din RDC och information
om våra danser.
Jag önskar alla en härlig VÅR med en liten
Krokus.

/ Lilian
Badge

Om SRDAs vår- resp. höstmöte infaller sent
flyttas manusstopp och distribution av RDC
nummer 2 resp 4 framåt, så att info från mötet kan
tas med. Manusstopp blir då två veckor efter mötet.

SRDA badge (85 kr) beställes av Anthea van
Santen, Katrinelundsvägen 21, 722 19 Västerås:

Rune och Margareta står för tryck och
distribution av tryckta exemplar av RDC. Alla som
har e-post får en länk till hemsidan där nya nummer
kan hämtas.

Dangler

Annonser

”Ring eller meila din beställning
så skickar jag dem till dig”.
Betalningen sker till SRDAs
plusgiro enligt ovan.

Helsida
Halvsida
Kvartssida

400 kr
200 kr
100 kr

Reducerade priser för SRDA-klubbar.

Om SRDA
Glöm inte medlemsavgiften!
Medlemsavgiften 50 kr per medlem och år ska
vara betald före den sista mars.
Klubbrepresentanter skickar in pengar till
plusgiro 21 49 15 – 1, betalningsmottagare SRDA
och namnlistan till Lilian Grahm, adress:
Skiftingegatan 4 C, 633 54 Eskilstuna alternativt
liliangrahm @ tele2.se.
OBS: Inbetalningskort skickas inte ut! Du som är eller
vill bli medlem måste själv se till att medlems2 (11)

021 - 123 023, anthea @ tele2.se

RD dangler (10 kr) beställes av Lilian Grahm:
016-130583, liliangrahm @ tele2.se

/ Lilian
Instruktionsband
Roundalabs instruktionsvideofilmer finns hos
Eva Helström. Kan lånas av intresserade.
08 - 645 35 92, eva.helstrom @ karolinska.se
Roundalab
SRDA är medlem i Roundalab, en organisation
för cuers och instruktörer som ansvarar för och
uppdaterar standarden för faser och dansfigurer i
Roundalabs Standards for Round Dancing.
En kopia av denna ”bibel” finns hos Åke Grahm
som en gång per år får uppdateringar. Kan lånas av
intresserade. För DVD skivor, se RDC 2008 nr 4.
Swedish Round Dance Association
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Face to Face

Face to Face
Vargavintern börjar äntligen
släppa sitt grepp. Det porlar och
droppar från taken. Trotsiga
blommor tittar fram där det av
någon anledning finns luckor i det
tjocka snötäcket.
Efter förfrågan från styrelsen är
jag nu tillbaka som redaktör. Jag
tackar för förtroendet!
Trots att jag nu vet hur
svårt redaktörsjobbet
verkligen är, prövar jag
ytterligare några nummer.
Det svåra är inte att
hantera datorn eller
liknande, nej, det svåra är att
inte hamna i samma
dilemma som ”riktiga”
journalister. Denna problematik belyser några
svenska deckarförfattare mycket bra. I deras böcker
utspelar sig hela handlingen kring en polisledning
och en journalist. Journalisten ser som sin uppgift
att berätta för läsarna vad som pågår, medan
polisledningen anser att detta skadar utredningen.
Och syftet med RDC är, enligt min mening, just
att berätta för läsarna vad som pågår inom dansen.
Det är också svårt att förutse hur sådan information
tolkas av er läsare. Varje människa tolkar en
skriven text på sitt eget sätt beroende på den egna
situationen just då.
Jag ber alltså att ni ska ha överseende om jag
uttrycker mig på något olämpligt sätt och tolka
mina ord positivt. Det ska ni veta att jag inget
hellre vill än att dansen ska blomstra överallt i
Sverige och tycker att vi alla ska samarbeta för att
få så mycket och så bra dans som möjligt.
För att bidra till detta har Dusan och jag
påbörjat en trevande egen verksamhet. Nu inbjuder
vi till en Sommardans i Park Folkets Hus Älvsjö,
måndag 17/5 kl 18:00-21:00. Det blir både låg- och
mellannivå. Danslista kommer att finnas på SRDAs
hemsida. Varmt välkomna! Se flyer sid 9.
Till sist uppmanar jag er alla att bidra så mycket
som möjligt med artiklar och reportage både
hemifrån och från resor. Själv hinner jag inte skriva
lika mycket som tidigare så RDC kommer att vara
rätt så nerbantad.

Länkar
Gunilla Jägdahl är redaktör för SRDAs
hemsida: www.swerounddance.se
Roundalab är en organisation för cuers och
instruktörer: www.roundalab.org
Öland, Bödabaden, Dance Resort med
danser/kurser i olika dansformer inklusive Round
Dance: http://bodabaden.com/
Du kan gratis hämta cuesheets här:
http://www.mixed-up.com/round/all-over/

Mer om SRDA
Förbundet har 187 betalande medlemmar, varav
de flesta ingår i någon av de 16 anslutna föreningarna men det finns 22 direktanslutna.

Styrelsen (6 mars 2010)
Ordförande (VU)

Jan Samuelsson

Vice ordförande

Birgitta Grahm

Kassör (VU)

Lilian Grahm

Sekreterare (VU)

Seija Eklund

Vice sekreterare

Per Bollmark

Utbildningsansvariga

Kerstin Ekelund
Kickie Olofsson

PR-ansvariga

Seija Eklund
Per Bollmark

Suppleanter

Roland Grabmüller
Leo Åkesson

Adjungerade till styrelsen
Cuersamordnare

Åke Grahm

RDC

Mona Törnqvist

Webmaster

Gunilla Jägdahl

Övriga funktionärer
Valberedning,
sammankallande

Inge Carlsson

Valberedning

Gunilla Jägdahl
Inga Broberg

Revisor

Inga-Lill Teljebäck
Anthea van Santen

Revisorssuppleant

Carita Ström

Håll till godo / Mona
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Klubbar och kontaktpersoner
I tabellen hittar du Round Dance klubbar i
Sverige samt en kontaktperson för varje klubb.
Klubb | Ort |
Hemsida

tot

Namn | Tel. | Email

Club Orange|Västerås

3

Anthea van Santen |
anthea @ tele2.se

Con Amore|Eskilstuna
www.conamore.se

16

Lilian Grahm |
liliangrahm @ tele2.se

Crazy Flutters|Märsta
www.crazyflutters.co
m

38

Gunilla Jägdahl |
gunilla @ jagdahl.net

Gefle Square Dancers

2

Ilona Edman-Lundh |
snattran13 @
hotmail.com

Gothia Dancers|
Göteborg

11

Rune Starfors |
margaretaorune @
tele2.se

Gotlands
Squaredancers|Visby

2

Sigun Persson |
sigun.persson @
euromail.se

Hamboringen|
Karlskrona
www.hamboringen.org

15

Birgitta Grahm |
Grahm @ telia.com

Peek-a-Boo
Sandvika Norge

3

Beate Gardiner
beate.bustin.gardiner @
selvaag.no

Square Dance People
Bagarmossen (SDPB)
http://squaredancepeop
le.ownit.nu

43

Inga-Lill Teljebäck |
inga-lill.teljeback @
bredband.net

The Dalecarlia Round
Dancers|Ludvika

20

The Great Lake
Dancers | Frösön

2

Kerstin Ejelid |
063-12 50 01

Yellow Rock
Travellers | Boglösa

2

Ralf Boström |
08-541 384 00

Bernt Bergdahl |
bernt.bergdahl @
telia.com

Styrelsen informerade om att:
•

Mona blir redaktör för RDC.

•

RDC kommer att distribueras genom
att Webbredakrören, Gunilla, skickar
e-mail till medlemmarna att tidningen
finns att läsa (och hämta ) på
hemsidan.

•

Rune kommer även i fortsättningen att
skicka tidningen i pappersformat till de
som inte har tillgång till internet.

•

Instruktörskurs 1 kommer att
genomföras under sensommaren i
Eskilstuna med Åke och Birgitta
Grahm som kursledare.

•

Jokerlotteriet genomförs även under
2010.

•

Styrelsen har beslutat att köpa in
instruktions- DVD:s från Roundalab.

•

Styrelsen kommer att genomföra en
arbetsdag för att revidera stadgarna. Så
fort förslaget är godkänt inom
styrelsen kommer det att tillskickas
föreningar och enskilda medlemmar
som remiss.

•

Tanken är att förslaget klubbas och
bordläggs på det extra årsmötet i
Märsta, samt att det antas vid ordinarie
årsmöte 2011.

•

Märsta får i uppgift att arrangera
höstmötet 2010 (8-10 oktober).

/ Vid pennan Janne S

Nytänkande i Karlskrona
Som genom ett trollslag mojnade snöstormen
précis när det var dags att packa för resan till
Karlskrona! Himlen sprack upp och den nästan
bortglömda solen visade sitt strålande ansikte.

Rapport från Årsmötet.
Lördagen 6 mars genomfördes årsmötesförhandlingar i Karlskrona.
Efter ”standard introduktion” beslutades att
godkänna verksamhetsberättelsen, årsbokslutet
samt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
året.
Vid valen, omvaldes undertecknad som
ordförande, övriga valbara platser omvaldes, utom
att Kerstin Ekelund invaldes i stället för Christina
Vågheden.. Till revisorsuppleant valdes Carita
Ström i stället för Åke Westlin.
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Inga toaletter och inga rastplatser var tillgängliga

Vägbanorna torkade och snövallarna började
sakta dra sig tillbaka. Men med det smala byggsätt
vi har idag inkräktade vallarna bitvis i hög grad på
framkomligheten. Å andra sidan har jag sällan sett
så biltomma vägar ...
Swedish Round Dance Association
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Mer om SRDA

Vi möttes av fyllda bullfat och nya idéer när vi
steg in genom dörren i det välkända Gullberna.
Entréhallen gick dock inte att känna igen. Den
liknade snarare ett franskt kafé med hög myskänsla.

Bullafaten stod aldrig tomma. Smörgåsar och frukt serverades
också.

Det märks direkt att Karlskronadansarna är ett
väl inarbetat team. Alla jobbar febrilt med olika
verksamheter utan att någon behöver dirigera. Idel
glada ansikten.
Inte bara mys utan också tanke. Poslinskoppar till var och en
spar både miljö och kostnader!

Def franska kaféet är flitigt besökt
Åke med Jokerlotteriet (foto Lilian Grahm)

Flickorna Astrid och Elisabeth inte bara jobbar utan de förhöjer
också mysfaktorn genom sin blotta närvaro

Swedish Round Dance Association

Ett gäng som undrar: ”Vilka danser kan det bli?” (foto Lilian
Grahm)
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Bernt och Anette undervisade nästan halva
gruppen i en jive fas 6, ”Choo Choo Boggie”, med
Sling Shot Jump Throwaway.

Utsikt från rummet

Gullberna vandrarhem visade sig vara mycket
fint, rent, rymligt och vissa delar var nyrenoverade.
Gott om plats för afterparty.
Ingegerd, Roger, Roland och Monika väntar på att dansen ska
börja igen efter lunchen (foto Lilian Grahm)

Tusen tack Karlskronadansarna för fantastiskt
fina arrangemang!
/ Mona

Hänt inom RD Sverige
Inget Malingsbo i år

Ljudet i den fina Filmsalen kontrolleras inför dansen

Vi dansade som
vanligt i två hallar.
Nytt var dock sättet
att ta sig mellan
dessa, som innebar
en liten promenad i
solen men med
knaster under
fötterna.
Titta på det ”tossiga” paret!

Vad har de på
fötterna? Jo, tossor.
För att skydda
dansskor och golv.
Vilken bra idé att ta
efter vid andra
tillfällen, kanske.
En nyhet till fick vi uppleva:
KORVGRILLNING UTE innan snön hade smält!
I stället för Jansson som vi brukar ha på
lördagkvällen. För grillälskare som Dusan och mig
var detta toppen.
Var och en fick sitt lystmäte av dans också, inte
att förglömma bland alla andra upplevelser ...
Inge och Anthea hade workshop på en rolig
mambo fas 4, ”I Got a Girl”, som vissa av oss
provat på i Sorpesee. Den innehöll något så
ovanligt som Solo Diamond Turn with Hops.
6 (11)

Vi har tittat på listan över danser och kurser
som finns under sommaren och ser att det kanske
inte finns någon lucka över för ett Malingsboevenemang. Vi har bestämt att stå över denna
sommar och återkomma ett annat år.
Visst är det väl härligt att vi har tillgång till så
många Round Dance arrangemang att det blir trångt
i kalendern.

/ Anette och Dalecarlia Round Dancers

Jive-kurs – favorit i repris
En lördag i februari var det dags igen. Vi
plockade fram jive-skorna och begav oss till
Skarpnäck till samma lokal där vi kämpade för ett
år sedan.
Henning och Eva – som är fantastiska jivedansare – lotsade oss åter igenom figurerna och
danserna. Vi dansade till inspelad cueing.
På förmiddagen var det en snabb genomgång
av lättare turer och phase III danser. Då deltog
några som prövade på Jive för första gången. Det
gick riktigt bra för dem.
Efter lunchen ökades svårighetsgraden till
phase IV - V. Den här gången kändes det som om
fötterna satt på rätt plats. Det var verkligen roligt.
"Double whip continuous chassé" går numera som
en dans.
/ Vid pennan Karin Bollmark
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Nekrolog
George var med från rounddansens början i
Sverige. Han och hans fru Lilly lärde känna vår
dansform i Bagarmossen, när Ronnie Fountaine
kom dit som instruktör.

Hänt inom RD Sverige

Några dansare från ”Ekerö Square Dancers”
bekräftar ovanstående och framhåller hur mycket
teamet George & Lilly har betytt för klubben och
vilket fantastiskt arbete de gjorde med utlärning av
squaredans!
/ genom Mona

Dessförinnan hade de dansat mycket i sina liv,
som de delat tillsammans. Bland annat höll de
kurser i latin och standard (10-dans).
Den 7 april 1983 bildade de klubben ”Ekerö
Square Dancers” och George designade deras
badge. Månne inspirerad av att vara född i USA.
Ronnie ville gärna att man prövade på cueing
och båda blev cuers i Bagarmossen 1987. Som
vanligt finns det en grupp dansare, vilka vill gå
vidare till högre nivåer. Så några par avancerade
under deras ledning och torde vara bland de första
som behärskade upp till och med fas 6 på 80-talet.
Gruppen var verksam i Sollentuna till år 2000.
De flesta rounddansare har nog bara dansat till
George & Lilly vid ett fåtal tillfällen, tex vid
SRDAs höstmöte år 2002 på Tollare Folkhögskola,
Värmdö. Den primära orsaken är att de har en
handikappad son, vilket gör att de för det mesta har
verkat i det tysta.
Sedan rounddansstarten i Boglösa år 2004
har de tillhört den fasta
cuer- och instruktörsgruppen, tillsammans
med Britt-Marie och Inge.
George & Lilly avtackas i Boglösa

De som haft förmånen
att ledas av dem, har
kunnat njuta av deras
egen koreografi, primärt
skriven av Lilly. Men
musiken har alltid valts
av Geroge, som var den
drivande och noga med ett strikt tempo. Det är
hundratals danser, som tillkommit på detta vis. Ett
syfte med dessa danser var, att alla cues på en nivå
skulle inläras på ett naturligt sätt och enligt
Roundalabs definitioner. George var också mycket
hjälpsam i sin uppgift som instruktör.
Teamet George & Lilly har varit enastående
kunniga och mångsidiga inom dansen i Sverige:
båda cuear, instruerar och skapar nya danser. De
har också callat och lärt ut squaredans samt
ballroom. Lilly har dessutom sytt eleganta
danskläder.
Vi dansare är tacksamma för Georges insats
inom rounddansen.
George Karlholm dog i höstas 79 år gammal.
/ Ralf

Swedish Round Dance Association
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Terminsträning
OBS alla klubbar och arrangörer! Vänligen meddela mig via mail (eller brev) ändringar i nedanstående lista!!!
Annars har jag ingen möjlighet att hålla den aktuell. Skriv också gärna terminens första och sista datum.
OBS alla dansare! Tänk på att alltid kolla på arrangerande klubbs|SRDAs hemsida innan du åker på en dans!
Ändringar kan ha skett efter tryckningen av RDC eller utan information till redaktören.
Arrangör/Plats/Lokal

Phase/Lärare

Veckodag/Tid

Kontaktperson

Con Amore Eskilstuna,
Borgen i Skogstorp

III

Sö 12.30-14.00 alt.
14.00 – 15.30

Inge Carlsson
0227-103 64, 0739 50 65 69

V Inge & Anthea

Må 19.00 – 21.30

IV blandade rytmer

On 19.00 – 21.30

Gothia Dancers Göteborg,
Kålltorp

III – VI

Sö 18.00 – 21.00

Rune Starfors |
margaretaorune @ tele2.se
031-470073, 0739-802256

Karlskrona, Hamboringen,
Torskors

Dans II – III
Nybörjare

Sö 18.30 – 20.30

Samuelssons
0455 – 29408

Dansträning

Tors. 18.30 – 21.00

Karlskrona, Hamboringen,
Nättraby

Dans IV – V
Dans III – IV

On 18.30 – 20.00
On 20.00 – 21.00

Grahms
0455 – 48716

The Dalecarlia Round Dancers
Ludvika,

Nybörjare

Sö 15.00 – 16.00

II – III

Sö 16.00 – 16.30

Anette Frank & Bernt
Bergdahl

II – IV

Sö 16.45 – 18.00

IV – V (VI)

Sö 18 – 19.30

Crazy Flutters Märsta, Fortum

II-III

Sö 14.15 – 15.45

Gunilla Jägdahl

Gäster 50 kr/tillfälle
Rumba, cha cha, two-step, vals

IV

Sö 16.00 – 17.30

08-591 216 89

SDPB (Stockholm),

IV forts

Ti 18.45-21.15

Bagarmossen Folkets Hus
Stora salen

II-III forts

Ti 13.00 – 15.00

B-M Ekström, 08-648 32 55
Henning Tönsberg,
0708-99 94 81
Kerstin Ekelund, 91 94 95

Park Folkets Hus, Älvsjö
(Stockholm) start 2 sep 2010
PREL.

II-III kurser, flyers se
SDRAs hemsida

To 13.00 – 15.00

Mona & Dusan 08-520 38783
mona.t5 @ telia.com

Boglösa Bygdegård, cirka 1
mil SO om Enköping

Phase IV +

Lö 11.00 – 16.00

Britt-Marie, Anthea,
Inge, Lilly

4/9, 18/9, 2/10,
16/10, 30/10, 13/11,
27/11

Yellow Rock Travellers /
Ralf Boström

Gonäs Folkets Hus

Foxtrot, vals, tango,
cha cha, rumba

bernt.bergdahl @ telia.com
0240-10172

08-541 384 00

Höstterminen 2010 start 4/9
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Andra kurser och danser

Andra kurser och danser
Även dansare utanför den egna klubben är välkomna!
OBS alla dansare! Tänk på att alltid kolla på arrangerande klubbs|SRDAs hemsida innan du åker på en dans!
Ändringar kan ha skett efter tryckningen av RDC eller utan information till redaktören.
Datum

Plats/Lokal/Cuer

Phase/Typ

Arrangör/Kontaktperson

Våren och Sommaren 2010
Lö 17 apr
10.00-18.00

Dubbeldansen i
Hallstahammar

Dans IV +
workshop

Lilian Grahm 016-13 05 83,
0702 40 09 03

Fr 30 apr – Sö 2 maj

Carousel #358
Osby

Högnivådans
IV-VI

Yngve Lörup, lorup @ telia.com

On 5 – Sö 9 maj

Lanscheid, Tyskland

Phase V,
Rotscheid

Regine Prezell

To 15, 22 apr
13.30 – 15.30

Park Folkets Hus,
Älvsjö (Stockholm)
se flyer

Minikurs
tango III

Mona & Dusan 08-520 38783
mona.t5 @ telia.com

Må 17 maj
18.00-21.00

Sommardans i Park,
Älvsjö (Stockholm)
se flyer

Dans varvat II-III
och III-IV

Mona & Dusan 08-520 38783
mona.t5 @ telia.com

Fr 18 – Sö 20 jun

European Convention
Karlstad

Dans II-VI

www.europeanconvention2010.org

Fr 25 – Sö 27 jun

Carousel #358
Karlskrona

Högnivådans
IV-VI

Grahms
0455 – 48716

Lö 10 – Lö 17 jul

Sommarkurs Öland

III-IV

Grahms, www.bodabaden.com

Lö 17 – Lö 24 jul

Sommarkurs Öland

IV-V

Hurds från USA, www.bodabaden.com

Lö 24 – Lö 31 jul

Sommarkurs Öland

V-VI

Hurds från USA, www.bodabaden.com

Lö 21 – Lö 28 aug

Sommarkurs Öland

Nybörjare

Grahms, www.bodabaden.com

Lö 28 aug – Lö 4 sep

Sommarkurs Öland

Nybörjare del 2

Grahms, www.bodabaden.com

Må 30 aug
18.00-21.00
PREL.

Sommardans i Park,
Älvsjö (Stockholm),
flyer kommer på
hemsidan

Dans varvat II-III
och III-IV

Mona & Dusan 08-520 38783
mona.t5 @ telia.com
Kontakta mig eller se SDRAs hemsida för
eventuella ändringar

Må 10, 24 maj
18.00 – 21.00

Minikurs
bolero III

*

Swedish Round Dance Association
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Round Dance Flyer:

RDC nummer 2 • 2010

Round Dance Flyer:

Alla kan vara med!
Två danser på låg- resp
mellan- nivå varvas hela
tiden

Preliminärt
även 30/8

Måndag

17/5

18:00-21:00
Pris 80 kr

Tag med fikakorg och vattenflaska

VARMT VÄLKOMMEN
• 070 607 3847 •
Mona & Dusan • 08-520 38783 • Mona.t5@telia.com
Buss
144

Park Folkets Hus
Götalandsvägen 181, Älvsjö
Kör väg 226, ta av mot Örby slott,
rakt fram till T-kors, ta vänster ett
kvarter. Parkering på gatorna.
Buss 144 från Gullmarsplan eller
Fruängen med avstigning vid
hållplats PARKUDDEN
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Swedish Round Dance Association

RDC nummer 2 • 2010

Round Dance Flyer:

Torsdagar 13:30-15:30 pris 60 kr

18/3, 15/4, 22/4
Anmäl dig så vi vet att du kommer!
Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181, Älvsjö
Tag med fikakorg och vattenflaska

VARMT VÄLKOMMEN
• 070 607 3847 •
Mona & Dusan • 08-520 38783 • Mona.t5@telia.com

måndagar 18:00-21:00 pris 80 kr

10/5, 24/5
Anmäl dig så vi vet att du kommer!
Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181, Älvsjö
Tag med fikakorg och vattenflaska

VARMT VÄLKOMMEN
• 070 607 3847 •
Mona & Dusan • 08-520 38783 • Mona.t5@telia.com
Swedish Round Dance Association
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