dans varje ONSDAG kl. 19–21!

Gräfsnäsgårdens utedansbana i

Slottsskogen
2 jun

I Hällesåkers Spelmanslag dominerar fiolerna men dragspel, nyckelharpa, klarinett, bas, gitarr
och mandola är också representerade. Det blir traditionell gammaldans och låtarna är till största
delen från Halland, Bohuslän och Västergötland.
Dansutlärning 18.30-19.00. Polskedanslaget lär ut grunderna i rundpolska.

9 juni

Bagaregårdens Spelmanslag spelar upp till dans. Repertoaren är mestadels från Västsverige,
Dalarna och Värmland.

Välkommen

att vara med och dansa eller bara lyssna!

16 juni

I kväll är alla välkomna att prova på squaredans tillsammans med erfarna
dansare från Gothenburg Square Dancers.

23 juni

Kristians Kapell spelar upp! Får vi lov till polskor och gammeldans från
Jämtland och Dalarna?

30 juni

Bokenäsets Ådra är en kulturförening som till största delen håller på
med sång, spel och dans i folklig tradition. Till dans spelar vi företrädesvis
låtar från Bohuslän, men en och annan låt från angränsande trakter får vara
med. På repertoaren har vi karakteristiska trippvalser och engelskor. Vi vill
särskilt rekommendera våra 8-delspolskor och norskinspirerade schottisar.

7 juli

Ingela och Håkan Lindberg spelar polskor och andra bygdedanser på
nyckelharpa och fiol.

14 juli

I kväll spelar Perssons. Repertoaren är en bra blandning av dansvänliga och
medryckande låtar från Västergötland, Dalarna och några andra landskap.

21 juli

Torsten Nordander och Dan van Ginhoven spelar dansanta
västgötalåtar på klarinett. Det blir polskor, schottisar och valser

28 juli

Favorit i repris! Ingela och Håkan Lindberg spelar polskor och andra
bygdedanser. Kanske tillsammans med någon gäst?!

4 augusti

Wättlebygdens Spelmanslag spelar svensk folkmusik med tyngdpunkt
på västra Sverige och spelar gärna också ”to-rader musikk fra Norge”.

11 augusti Borås Spelmanslag, med nyckelharpan som det dominerande
musikinstrumentet, kommer att spela låtar till vilka du dansar polskor och
andra folkliga danser.

i sammarbete med

Fri entré
www.folkdansringen.se/goteborg

18 augusti Tycker du om att dansa? Gillar du glad musik? Välkommen då att pröva
på att dansa Scottish Country Dances/skotska folkdanser med RSCDS,
Royal Scottish Country Dance Society.
25 augusti I kväll spelar Kråkstråk, Mölndalskvintetten på fioler, nyckelharpa och
mandola har specialiserat sig på halländsk musik och slängpolskor.
Fartfylld, finstämd, frän folkmusik för fester, finrum och framfusiga fötter!

