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in musik i datorn, skriva in koreografier och cua
dem.

Om RDC
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Jan Samuelsson , ja.samuelsson @ telia.com
Redaktör
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Arbetet är väl värt den känsla av glädje som det
ger att sedan lära ut och cua dessa danser för glada
deltagare i alla grupperna!
För RDCs del blir det inte mycket tid över just
nu! Jag är fortfarande fullt upptagen, dels med
kurser som vi leder, dels med kurser för att
förbättra oss själva.
Här vill jag passa på att tacka dig, Inge, för all
hjälp jag har fått och för alla frågor som du svarar
på!!!
Stort tack också alla ”änglar” som dyker upp
både i Park och i Bagis och dansar sådant som ni
redan kan. Det är så utvecklande för dem som är
nya på nivån att få dansa med er och få några bra
dansare på golvet att titta på.
Hoppas att ni kära läsare ska skicka in fler
artiklar, det här numret är ju oerhört TUNT.
(Kanske kan detta glädja den som tyckt att RDC
tidigare varit för tjock!?)

Mer om RDC kan du läsa i RDC 2010 nr. 4.

Face to Face
Nu sitter jag här igen med värkande
muskler, efter ännu en snöstorm, då
kopiösa mängder snö samlats på
tomten och effektivt täppt till alla mina
gångar.
Min med möda handskottade plats
bakom min bil och framför min
brevlåda ses som ett lovligt byte för
snöplogen att skopa igen med snö från gatan ...
Gatan som tömts två gånger med lastbilar är
ändå igenkorkad till ett smalt spår i mitten. Mötas
kan man inte utan att köra in på någons privatskottade parkeringsplats.
Ytterligare en vargavinter,
förutspådd men knappast trodd, kom!
Och dessutom med ännu mer snö och
ännu längre än förra året.
Linjalen på bilden visa nära 70 cm
snödjup. Rekord åtminstone på min tomt.

Redan 3 hela månader har gått
utan barmark. Vinsten är att man får
”Fjällkänsla” på hemmaplan utan
kostnad och resa!
För mig har det varit ett jullov med ovanliga
aktiviteter: intensivt arbete omväxlande med snö
och med musik och dansfigurer. Lyssna och spela
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Skotta och dansa / Mona

Om SRDA
Webredaktör
Gunilla Jägdahl är redaktör för SRDAs
hemsida: www.swerounddance.se

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.
Mer om SRDA, kan du läsa i RDC 2010 nr. 4.

Gothia Dancers
Förändringar i Gothia Dancers styrelse:
Swedish Round Dance Association
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Till ny ordförande har valts Asbjörn Helgesen
och ny kassör är numera Åke Westlin.
Sekreterare är Berit Lindén som har ett år kvar
av sitt mandat.
/ Margareta och Rune

Vårmötet
Glöm inte anmäla dig! Se flyer.
Dagordning
Medlemmarna inbjuds till SRDAs riksmöte i
Hallstahammar lördagen den 26 mars kl 13:30.
Förslag till dagordning:

Hänt inom Sverige

Hänt inom Sverige
Julavslutningar
I Boglösa
Höstterminen avslutades på sedvanligt sätt i
Boglösa med dans, fotografering och dukat
långbord med sång av Tommy.
Cuers och instruktörer avtackades med fina
orkidéer. Nya för i år var Bernt och Anette som
ledde 2 av passen. Vi tackar dem för mycket fina
workshoppar och danser!

1.

mötets öppnande

Stort tack till Ralf och Anita för ytterligare en
Boglösa-termin!

2.

mötets behöriga utlysande

I Park

3.

fastställande av dagordning, samt
anmälan av övriga frågor

4.

val av mötesordförande

5.

val av mötessekreterare

Vi firade avslutningen av det första RD
året i Park och tackar våra
dansare att de trott på oss
och fortsatt dansa Tango!

6.

val av 2 justeringsmän tillika
rösträknare

7.

närvaroförteckning

8.

verksamhetsberättelse

9.

årsbokslut

10. revisionsberättelse
11. beslut om ansvarsfrihet
12. val av styrelseledarmöter och
suppleanter

De har kommit så
långt och vi är så stolta
över dem.
Margareta överraskade
med blommor och presenter
från gruppen.

I Bagis
År 2010 avslutades i Bagis med en mycket
trevlig och välorganiserad julfest. Mycket dans blev
det under säker ledning av Christer för LD och
Gunilla för RD.

13. val av revisorer och revisorsuppleant
14. val av valberedning
15. förslag till plats för höstmöte 2011
16. förslag till plats för riksmöte 2012
17. rapporter från styrelsen
18. Antheas fond
19. cuersamordnare
20. RDC redaktör
21. webredaktör

Risgrynsgröten avnjuts på sedvanligt vis under prat och skämt

Kursdeltagarna avtackade alla
ledare och organisatörer, särskilt
Henning som ska vara borta en
termin.

22. övriga frågor

Dusan och jag välkomnades
till nästa termin med var sin ros. Det värmde!

23. avtackningar

Alemana dansklubb

24. mötets avslutande

Strax före Jul samlade Henning 5 RD danspar
för att visa ballroomdansarna hur Round Dance går
till. Vi dansade Foxtrot, Jive, Bolero och West
Coast Swing. Alltså några rytmer som de själva
dansar och några som de kanske inte kände till.

/ Janne
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Hänt inom Sverige

Deras dansare i olika grupper visade också vad
de kunde. Särskilt två ungdomspar dansade
fantastiskt fint.
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som sekreterare, Yngve sitter kvar som kassör i
ytterligare ett år och undertecknad valdes till
ordförande för två år. Roger har ett år kvar som
suppleant.
Eftersom vi vid våra danser ofta har samma
favoritdanser, beslöts att dansa de dragna danserna
endast två gånger under ett danstillfälle s k
dubbeldans. Vidare beslöts att CC#358 ska erbjuda
sig att ordna en dansvecka, v 27, på phase IV-VI.
Nu ser vi fram emot danser i Hallstahammar
den 18-20 februari och Karlskrona den 20-22 maj.

Men det bästa var när Rolf och hans före detta
partner dansade en rivande, läcker Tango! Vi fick
också se Henning och hans ballroom partner
Marianna dansa en mycket fin Foxtrot.

Karusell i Hallsta

Roligt för Dusan och mig var också att träffa
”gamla” bekanta från hans tidigare dansliv i
Alemana och från vår tid i Västbergasalen.

Alltmedan RDC väntar på slutklämmen har vi
hunnit med ännu en karuselldans, denna gång i det
populära Hallstahammar.

/ Mona

Carousel-fronten
Trettondagsbal i Osby
När nu Carousel Club#358 har fungerat i ett helt
år är det dags att göra en liten summering.
Den främsta anledningen till att vi över huvud
taget bildade klubben var att få en bättre struktur på
högnivådansen. Det har vi lyckats med tycker jag.
Vi träffas regelbundet 5-6 gånger per år och dansar
mycket på nivå IV-VI. Mona sköter perfekt
statistiken på vilka danser vi dansar och vilka
workshopar vi gör. Exempelvis dansade vi 66
danser i Osby nu senast under helgen 6-8 januari
2011.
Ingrid och Yngve bjöd in till Trettondagsbal och
Carouseldans. Vi började den 6 januari med en
regelrätt Trettondagsbal med italiensk buffé,
medhavd dryck och givetvis dans. Fredagen
fortsatte med carouseldans i vanlig ordning, s k
lotteridans. Den här gången hade vi ingen
workshop.
Vi dansade i Osbys fina Församlingshems lokal
med ett utmärkt parkettgolv och fina vid-sidan-omutrymmen för
fika och
lättare
matlagning.
Tack Ingrid
och Yngve
för att ni
ordnade detta
så fint, god
mat och fika,
samt de traditionella semlorna på lördagen som
avslutning.

/ Birgitta

Här bestämdes att
man som regel
dansar varje dans 2
gånger – dubbeldans.
Då hann vi ”bara” 55
danser men med
betydligt högre
kvalitet. På bilden ser du vårt lotteridragningssystem. Alla skriver en lista på önskade danser som
sedan plockas osedda. Totalt sedan starten har vi
dansat 202 olika danser. Mest populärt är fas 5 och
foxtrot.

Denna gången
dansade vi hela
lördagen i Polketten
som är 6-kantig. Det
fungerade bra för de
11 par som deltog.
Iband var golvet helt
fyllt, ibland som på
bilden ovan bara
några få – en svår
dans.
Till höger Kerstin och
Henning i en fartfylld
dansfigur.

/ Mona

På lördagen höll CC#358 sitt årsmöte. Inge
invaldes i styrelsen på två år och fick uppdraget
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Hänt Internationellt

Hänt Internationellt
Birgitta berättar nedan om höstens dansvecka i
Hesselberg med Richard Lamberty med partner
Alise. Året innan var Dusan och jag med på en
liknande vecka som då hölls i Eringerfeldt. Veckan
precis innan hade Susie och Gert-Jan Rotscheid en
kurs i Sorpesee som ligger bara 6 mil därifrån. Vi
var där och deltog i båda kurserna.
Här kommer lite om detta också, vilket vi inte
tidigare haft tillfälle att berätta om.

Alla svenskarna samt det österrikisk-tjeckiska
par som vi hade besökt blev bjudna på trevlig
välkomstmiddag hos Regine och hennes bror.
Mellandagarna i väntan på nästa kurs ordnade
Regine trevlig träning till skivor på hotellet.
Vi tackar Regine (om vi inte redan har gjort det)
för de perfekta arrangemangen kring denna fina
vecka.
/ Mona & Dusan

Eringerfeldt Oktober 2009
Sorpesee Oktober 2009
Det är flera som skrivit om denna plats tidigare i
RDC. Byn ligger på en brant sluttning ner mot en
konstgjord men vacker sjö. Här seglas det ivrigt
både med Optimistjollar, E-jollar och annat med
segel. Vilket framkallar nostagiska minnen hos mig
från den tid då mina barn växte upp och halva året
ägnades åt segling med olika båtar och brädor.

Danslokalen låg på toppen av berget och man
fick motion även till och från dansen. Hallen var
härligt mysig med trägolv, men dock med vissa
skavanker.
Susie och Gert-Jan var i sitt esse och lärde ut 6
fina danser varav Tonight Waltz. Denna dans är
härlig att dansa och innehåller många fina picture
figurer bl a Opposition Points. Se bilderna.

Resan mellan platserna gjorde vi i Shirleys och
Steves husbil, vilken Steve hanterade med stor
skicklighet.
Hösten bjöd på sin vackraste sida med en blek
sol och fina färger.

Eringerfeldt var till skillnad från Sorpesee helt
platt, det var mina ben tacksamma för. Motionen
med 4 danspass per dag var mer än tillsräcklig. Jo,
just det 4 danspass blev det, för det var dans även
på afterpartyt: RD blandat med fri dans, t o m
Wienervals.
Hallen var helt underbar, enormt stor och härligt
mjuk att dansa på. Deltagarna liksom absorberades
av den stora ytan och det blev aldrig trångt trots att
vi var väldigt många de första dagarna.

Första positionen i bilden till
vänster.

Sedan byter mannen ben medan damen endast byter riktning
på det sträckta benet i bliden till höger

Med på denna vecka var Ing-Marie och Bengt,
Berit och Ebbe, Ulla och Asbjörn samt Regine
förstås som har eget hus i den här byn.

Swedish Round Dance Association

På bilden har redan alla som deltog i de första dagarnas fas 4
danser åkt hem

Efter veckoslutet var Regine och vi de enda
svenskarna men det fanns flera par som vi lärt
känna i Cham.
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Richard har sin egen sköna stil och lär inte bara
ut danser utan satsar mycket på figurer med teknik,
att utföra dem på ett bra sätt. 5 olika danser lärdes
ut varav en mycket rolig Quickstep med glad
musik, Bewitched.
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åker när som helst och vart som helst (nästan) bara
instruktörerna är de rätta.

Tillsammans med Alise bara flyter paret fram
över golvet med kolossala steg och mjuka rörelser i
kroppen. Jag var helt fascinerad.

Det var vinter med mycket snö

På bilderna ser ni dem i en Throwaway Oversway vid två olika
tillfällen

Minnet av dessa
fantastiska dagar lever
fortfarande mycket starkt.
Hösten 2010 flyttades
dessa aktiviteter till
Hesselberg som Birgitta
beskriver nedan.
Vi tar farväl av slottet i
Eringerfeldt.

Från Karlskrona åkte Astrid och Janne samt
Åke och undertecknad. Vi fick minst sagt en trevlig
och lärorik vecka.
Alla ni som har träffat
Richard vet vad jag menar.
Han är mycket grundlig i
sin instruktion, så efter
andra dagens valsworkshop var jag totalt
förvirrad. Inget stämde! Det
finns inget som är så svårt
som att lära om något som
man tror att man kunde!
Här dansar Richard med

/ Mona & Dusan

Dansvecka i Hesselberg 2010
När Tamara Twirlers RDC i München bjöd in
till en dansvecka med Richard Lamberty och Alise
Halbert nappade vi efter lite övervägande. Det
visade sig senare att det var flera svenskar som
hade anmält sig, så vi var fem par härifrån som
reste.

Eva

Detta var också en onsdag och onsdagar är för
mig det besvärligaste som finns! Nåväl det var
också andra dagar och andra danser. Först fick vi en
kul jive, The Sweet Escape, lite av swingkänsla i
den.

Sen var det valsen, Born Again, som egentligen
var mycket fin.
Tidpunkten 17-19 december var kanske inte
optimal, men är man rounddansare så är man. Vi
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En argentinsk tango till Kiss Of Fire med Louis
Armstrong, veckans höjdare tycker jag! Modigt av
Richard att sätta tangofigurer till en låt som absolut

Swedish Round Dance Association
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inte är en argentinsk tango! Figurerna stämde
perfekt till musiken!

feb. och den 12 maj och uppskattades av de bägge
kategorierna.

En foxtrot Nice Work If You Can Get It.
Hurricane tango gjorde Richard och Alise en
reteach på och sista dagen en cha cha, Kizz med
Price.

På grund av en vattenläcka har vi måst förlägga
dansen till en annan lokal ett par gånger. Vid 7 av
våra klubbdansar har vi börjat en halv timme
tidligare för att träna extra med deltagare, som
kände, att de kunde behöva det.

Vi bodde och dansade på en kursgård,
Hesselberg, som ligger drygt två timmars bilresa
från flygplatsen i München. Ett mycket vackert
område och vid den här tiden mycket snörikt. Det
snöade varje natt så vi vaknade till snöskottarnas
skrapande varje morgon.
Rummen var fräsha och maten bra. Enligt mitt
sätt att se var detta många stjärnor bättre än
Eringerfelt, där Richards veckor brukar vara.
Dansgolvet var dock mindre, så vi fick dansa i två
grupper på workshoparna, men det gick fint.
Sist men inte minst, Richard och Alise är ett
fantastiskt bra instruktörs- och danspar, som
kompletterar varandra utmärkt. Richard mycket
seriös och Alise lite sprallig. Kul att få förmånen att
jobba med dem!
Cuers under veckan var Klaus Wölkl och
Sammy David. Joachim Bradl anslöt på lördagen
och cueade tillsammans med Klaus under helgen.

Influensa och stora mängder snö gjorde att
årsmötet, som skulle ägt rum den 21 feb., blev
uppskjutet till onsdagen den 10 mars.
Cham
Påskafton den 3 april for några av våra
medlemmar med Kielfärjan för vidare befodran till
Cham i Bayern för en veckas kurs i Round Dance
med nya danser.
Det är verkligen uppskattat av oss andra, som av
olika anledningar inte kan följa med. De filmar
nämligen workshops, får med sig cue-sheets och
musik, så att vi andra så småningom kan ta del av
materialet och på så sätt lära oss de nya danserna.
Stort tack till dem!
Vårterminens avslutning
Vårterminen avslutades med den sista ordinarie
klubbdansen den 1 maj, som inföll på en lördag och
ej på en söndag. Det mötte dessbättre inga hinder
från Äldreboendet. Återstod endast uppvisningan
den 12 maj, som tidligare nämnts.
Sorpesee
Men redan måndagen den 3 maj, var 7
medlemmar redo för resa till Langscheid med Susie
och Gert-Jan Rotscheid som instruktörer.

Vi 11 svenskar, Anette och Bernt, Inge och Eva,
Ingegerd och Roger, Astrid och Janne, Regine samt
Åke och jag var jättenöjda och kommer nog gärna
tillbaka när Klaus Wölkl och gänget kallar igen.
På bilden syns även Alise och Richard.
/ Birgitta

Gothia Dancers år 2010
Klubbdansen våren
Vår klubbdans startade den 10 januari på
Kålltorps Äldreboende, Göteborg.
Under våren har vi dansat 14 gånger förutom de
båda tillfällen då vi haft uppvisning för vårdtagare
och personal på Äldreboendet. Det ägde rum den 9

Swedish Round Dance Association

Det blev en händelserik vecka på många sätt,
bl.a. blev det trubbel med vår gemensamma hyrbil.
Plötsligt gick den stora bakre sidodörren i baklås.
Det är den enda dörren till de båda baksätena och
den ska glida i sidled. Vi fick ordning på den två
gånger, men efter ett tag hände samma sak. De,
som satt i baksätena kom inte ut, som det var tänkt,
utan måste ta sig över till framsätet och komma ut
den vägen.
Tur att dansen har gjort oss mjuka och
spänstiga! Sista kvällen hade vi ett trevligt afterparty hos Regine och hennes bror Christian i deras
gamla föräldrahem vid Sorpesee. Regine stannade
kvar där, när vi dagen därpå körde upp till
Kielfärjan för att komma hem i tid till dansuppvisningen.
Hallstahammar
Den 17 maj var det avresa till Hallstahammar
för de flesta klubbmedlemmarna utom Åke och
Luise , som hade bin att sköta om och Ulla, som
precis hade kommit hem från Sahlgrenska efter
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jobbiga 19 dagar. Då gällde rehabilitering för
henne.
Paret Hurd från U.S.A. var ledare för två kurser
om vardera en vecka. Regine och Asbjørn deltog
även den andra veckan och fick på så sätt vara med
om Antheas begravning.
Anthea, som så hastigt lämnade oss. Det var så
overkligt och sorgligt. Efter begravningen fredagen
den 30 juli kom Regine och Asbjørn hem till
Göteborg efter en avstickare till Linköping och Åke
Wester, som bjöd på middag och visade sin vingård
för dem.
Dans på vingård
Det blev upptakten till höstterminens början!
Hela klubben i Göteborg blev nämligen inbjuden
till denne Åke Wester för att vara med och inviga
ett dansgolv i ett av hans växthus. Han hade ordnat
inkvartering åt oss alla på sin gård nära Vreta
Kloster. Regine hade åtagit sig matlagningen.
Tyvärr måste Margareta och Rune lämna återbud i
sista minuten, eftersom hon hade ådragit sig en
stark förkylning.

RDC nummer T1T • 2011

Round Dance samt att uppnå en någorlunda
samstämmig nivå. Någon anslutning av helt nya
dansare har inte skett under året.
Beträffande klubbens ekonomi hänvisas till
kassörens rapport. Under året har vår lokalhyra
varit noll kronor som ovan angivits. Vi har
dessutom fått bidrag från Studiefrämjandet, som vi
är anslutna till, som hjälp till hyra av ny
musikanläggning.
Styrelsen ber att få tacka för det gångna året och
för visat förtroende.
/ Ordförande, Sekreterare, Kassör:
Rune Starfors, Berit Lindén, Margareta
Kreutzmann

Vi anlände på eftermiddagen den 27 augusti.
Efter middagen och sedan vi installerat och vilat
oss en stund, invigdes det nya dansgolvet i ett av de
stora växthusen, där vår värd odlar druvor. Han
hade låtit vinstockar kanta det inhägnade
dansgolvet. Rankor därifrån hängde från taket, så
att vi lätt kunnde plocka åt oss några druvklasar,
när vi blev törstiga. Det blev en oförglömlig kväll
med levande ljus i olikfärgade ljusbägare. Vi höll
på längre än vi tänkt oss, ty det var svårt att sluta.
Omgivningen var nästan magiskt vacker.
Hela lördagen dansade vi i tre omgångar. Vi
lärde ut en ny dans åt vår värd, som dansade med
Regine och samtidigt fick våra övriga dansare en
välbehövlig repetition och finputsning på en svår
men vacker Rumba. På söndagen dansade vi till
lunchdags.
Höstterminen
Förutom de här tre komprimerade dagarna med
danssugna deltagare har vi dansat ytterligare tretton
gånger i vår vanliga lokal på Kålltorps
Äldreboende. Vi har inte gjort någon uppvisningsdans för de intagna, eftersom ledningen hade ett så
späckat program för hösten, att man ville spara vårt
uppträdane till efter jul. Å andra sidan får vi räkna
med två visningar under vårterminen. Det gör vi
gärna. Vi är så glada och tacksamma, att vi gratis
får tillgång till lokal och ett bra dansgolv. Vi har en
god kontakt med den trevliga personalen.
Den 5 dec. blev vår sista klubbdans för året
2010. Sammanlagt har vi alltså dansat 16 gånger.
Avsikten med vår dansträning har, förutom att
träffas under trivsamma former, har också varit att
bibehålla och öka vår färdighet och kunnande i
8 (15)
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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

II-III 30/1 – 17/4

Sö 13.00 – 14.30

III-IV 23/1 – 17/4
(23/1 kl 13.00-16.00)

Sö 14.30 – 16.00

Inge Carlsson
0227-103 64, 0739 50 65 69

IV – V 19/1 – 20/4

On 19.00 – 21.30

V – VI 17/1 – 11/4

Må 19.00 – 21.30

Gothia Dancers Göteborg,
Kålltorp

III – VI

Sö 18.00 – 21.00

Karlskrona, Hamboringen,
Ermi

Se flyern Verksamhet I Karlskrona

The Dalecarlia Round Dancers
Ludvika,

Nybörjare

Sö 15.00 – 16.00

II – III

Sö 16.00 – 16.30

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),

III – IV Stora salen

Ti 13.00 – 15.00

Mona & Dusan 08-520 38783
Per Bollmark 08-24 18 58

IV – V Spegelsalen

Ti 15.30 – 17.30

Mona 08-520 38783
Kersti Holmberg
070 879 88 50

II-III Stora salen

On 19:00-21:00

Karin Bollmark 08-24 18 58

Park Folkets Hus, Älvsjö
(Stockholm), vt 2011,
27/1 – 14/4

Tango fortsättning |
Foxtrot (Slowfox)
grundkurs

To 12.30 – 14.30

Mona & Dusan 08-520 38783
070-607 38 47
mona.t5 @ telia.com

Boglösa Bygdegård, cirka 1
mil SO om Enköping

Phase IV +

Lö 11.00 – 16.00

Inge, Bernt & Anette,
Lilly

3/9, 17/9, 1/10,
15/10, 29/10, 12/11,
26/11

Yellow Rock Travellers /
Ralf Boström

Con Amore Eskilstuna,
Munktellarenan

Gonäs Folkets Hus

Bagarmossen Folkets Hus
Stora salen | Spegelsalen,
vt 2011 18/1 – 5/4 resp
19/1 – 6/4

Foxtrot, vals, tango,
cha cha, rumba

Gothia Dancers
Asbjørn Helgesen
ahel @ tele2.no
+47 4123 6521
031 214 625
Samuelssons 0455 – 29408
Grahms 0455 – 48716
Anette Frank & Bernt
Bergdahl
bernt.bergdahl @ telia.com
0240-10172

08-541 384 00

ht 2011, start 3/9
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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

25 – 27 mar

Vårmöte
Hallstahammar

Dans i två hallar
fas II-VI

Se flyern Vårmöte 2011 sid 11

4 – 6 jun

Karuselldans
Karlskrona

IV-VI

Grahms 0455 – 48716

11 – 12 jun

Malingsbo

Dans

Kickie Olofson, 0240-330 01

22 – 26 juni 2011

Langscheid am
Sorpesee

IV-V

Susie & Gert-Jan Rotscheid
Regine Prezell
(många fler kurser finns olika nivåer)

26 juni – 1 juli

Sommarkurs
Karlskrona

IV

Grahms 0455 – 48716

2 – 6 juli

Garvad sommarvecka
Karlskrona

IV-V

Grahms 0455 – 48716, se flyer

6 – 10 juli

Garvad sommarvecka
forts Karlskrona

V-VI

Grahms 0455 – 48716, se flyer

10 – 14 aug

Sommarkurs
Karlskrona

II-III

Grahms 0455 – 48716

*
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Round Dance Flyers:

Round Dance Flyers:
Vårmöte 2011

SDPB och SRDA inbjuder till SRDAs
vårmöte 2011
Fredag den 25 mars till Söndag den 27 mars
i Hallstahammars Folkets Hus
Preliminära hålltider: (Dansen är gemensam eller nivådelad låg-mellan-hög)
Fredag 18.00 – 19.00 Inregistrering - 18.30 serveras kaffe och smörgås
19.00 – 21.30 Dans. Presentation av workshopdanserna
Lördag 10.00 – 12.30 Dans
12.30 – 13.30 Lunch (Kyckling med ris eller potatisgratäng)
13.30 – 15.00 SRDA Årsmöte och fika
15.00 – 17.00 Workshops III-IV resp V-VI
17.00 – 18.00 Paus. Kaffe och smörgås
18.00 – 21.00 Dans. Därefter vickning (Janssons eller Pytt)
Söndag 10.00 – 12.00 Dans
12.00 – 13.00 Kaffe och smörgås, Gemensam dans, Avtackning

Dansavgift, fika hela helgen samt lunch lördag kostar 415 kr
För vickningen tillkommer 85 kr
Anmälan gärna i god tid - senast den 6 mars per telefon 08-24 18 58
eller e-post karin@bollmark.se
Ange önskemål om lunchen: Ris eller potatisgratäng eller specialkost
Ev vickning: Janssons eller Pytt eller specialkost
Betalning i samband med anmälan till plusgiro 241 94-3 (SDPB)
Logiförslag: Brukshotellet, Hallstahammar ( www.skantzenhotell.se) erbjuder oss ett
specialpris. Boka per tel 0220-21200 och ange kod SRDA. Kostnad per natt:
enkelrum 550 kr, dubbelrum 750 kr, trebäddsrum 900 kr, inkl frukost. Priserna gäller
rum både i huvudbyggnad och annex.
Boendealternativ se www.hallstahammar.se > Turism
För frågor kontakta:
Karin Bollmark Kersti Holmberg Sonja Mård
08-24 18 58 08-798 85 07
08-500 212 90

Välkomna till rounddansens Mecka
Swedish Round Dance Association
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Verksamhet I Karlskrona
Kursverksamhet vårterminen 2011

Kurs:
Grundkurs fortsättning
Rounddance R1

Tid:

Plats:

Instruktörer:

söndagar kl 16.15-18.15

Ermi

Astrid o Jan-Åke Samuelsson

Rounddans phase IV-VI R3 onsdagar kl 18.30-21.00
Ermi
kl 18.30-19.45 Utlärning dans
kl 19.45-21.00 Dansträning ph IV-V

Birgitta och Åke Grahm

Dansträning rounddans R4

Birgitta och Åke Grahm

torsdagar kl 20.15-21.45

Ermi

Workshops, utlärning av danser på phase IV-VI R5
Ermi
Birgitta och Åke Grahm
Fredagen den 28 jan
kl 18.30-21.00 Kiss of fire. Argentinsk tango
Fredagen den 11 febr
kl 18.30-21.00 Nice work if you can get it. Ft V
Lördagen den 5 mars
kl 14.00-17.00 Am I blue. Ft VI
Fredagen den 18 mars
kl 18.30-21.00
Onsdagen den 4 maj
kl 18.30-21.00
Onsdagen den 11 maj
kl 18.30-21.00
Onsdagen den 18 maj
kl 18.30-21.00
Onsdagen den 25 maj
kl 18.30-21.00
Klubbdanser vårterminen 2011

Lördagen den 29 jan
Lördagen den 12 febr
Lördagen den 19 mars
Lördagen den 16 april
Lör-söndagen den 18-19 juni

kl 14-17 Ermi
kl 14-17 Ermi
kl 16-20 Ermi
kl 16-20 Ermi
fr kl 13 lör – kl 13 sön

RD-sektionen
RD-sektionen
RD-sektionen
RD-sektionen Kursavslutn
Sweetheart Rounds
Prel

Kursverksamhet höstterminen 2011

Kurs:
Grundkurs fortsättning
Rounddance R1

Tid:

Plats:

Instruktörer:

söndagar kl 16.15-18.15

Ermi

Astrid o Jan-Åke Samuelsson

Rounddans phase IV-VI R3 onsdagar kl 18.30-21.00
Ermi
kl 18.30-19.45 Utlärning dans
kl 19.45-21.00 Dansträning ph IV-V

Birgitta och Åke Grahm

Dansträning rounddans R4

Birgitta och Åke Grahm

torsdagar kl 20.15-21.45

Klubbdanser höstterminen 2011
Lördagen den 29 okt
Lördagen den 3 dec
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kl 16-20
kl 16-20

Ermi

Ermi
Julfest och graduering Ermi

RD-sektionen
RD-sektionen
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i Hallstahammars Folkets Hus

Sommarkurs i Karlskrona fas 4

Swedish Round Dance Association
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Garvad sommarvecka i Karlskrona
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i Hallstahammars Folkets Hus

Sommarkurs i Karlskrona fas 2-3

Välkommen på rounddancekurs phase II-III

Plats: Lyckeby Medborgarhus Riksvägen 37, Lyckeby, Karlskrona.
Tid: Onsdagen den 10 – söndagen den 14 augusti 2011
Prel program:
Onsdag 10 aug

kl 18.00-21.00

Inregistrering och dans

Torsdag 11-lördag 13 aug
kl 10.00-13.00
kl 17.00-18.30
kl 19.00-21.00

Workshop
Repetion
Dans

Söndag 14 aug

Workshop/repetition. Avslutning.

kl 10.00-13.00

Förkunskaper: Level A enligt bifogat.
Workshoprytmer: Waltz och twostep.
Kursavgift: 50 kr/person/dag betalas vid inregistreringen. I kursavgiften ingår, förutom kurs och
dans enligt ovan, ett kompendie och en CD-skiva med incueade danser som ingår i
kursprogrammet.
Anmälan senast den 30 april till undertecknade på telefon 0455-48716 eller
e-post grahm@telia.com. En förutsättning för kursens genomförande är ett deltagarantal av minst 6
par (12 personer).
Frågor? Övriga upplysningar kontakta undertecknade på telefon 0455-48716
eller e-post grahm@telia.com.
Logialternativ:
www.angoringen.se Hotell Angöringen lågprishotell ca 1 km från danslokalen.
www.cajam.se Vandrarhem Logi Gullberna Park ca 1 km från danslokalen.
www.Lyckohem.se Lyckåhem Logi. Lågprishotell och vandrarhem. Ligger också nära
danslokalen.
www.karlskrona.se/sv/VisitKarlskrona Här hittar ni många alternativ.

Varmt välkomna!
Birgitta och Åke Grahm

Swedish Round Dance Association
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