
M. Grivelet a prononcé son allocution de bienvenue en anglais 

De passage pour quatre jours ä 
Dijon å Tinvitation des Compa-
gnons du Bareuzai, le groupe 
folklorique suédois « Rekarne 
Folkdans Gille » était invité hier 
par la municipalité å un vin 
d'honneur aux Cuisines ducales. 

M. Grivelet, adjoint au maire 
de Dijon, a accueilli le groupe et 

a prononcé une allocution de bien-
venue en anglais. Le docteur 
Meyer, président des Compagnons 
du Bareuzai, et le vice-président, 
M. Sastre, accompagnaient le 
groupe que les Dijonnais ont pu 
apprécier lors de la féte des jar-
dins de 1'Arquebuse, le 14 Juillet. 

Fransmän och tyskar 
uppskattade folkdans 

Rekarne Folkdans Gille har nu 
avslutat årets utlandsresa. Me<J 
sin ordförande Fritz Andersson i 
spetsen har ett 30-tal medlemmar 
besökt folkdanskolleger i Aachen 
i Västtyskland vid deras 25-års-

- svarsvisit hos det franska folk-

danslaget "Les compagnions du 
anslaget "Les compagnions du 
Bareuzai" i Dijon som var i Es-
kilstuna förra sommaren. 

Under turnén har man besökt 
olika sjukhus och ålderdomshem 
i Västtyskland och Frankrike. 

Un groupe folklorique suédois 
aux Cuisines ducales 

Vidare har man gjort uppvis-
ningar på offentliga platser i bl a 
Aachen och Dijon. 

Rekarnegillet deltog även i fi-
randet av den franska national-
dagen den 14 juli. Uppvisningar 

« hölls i "Jardin de TArquebuse" i 
, Dijon. I Dijon liksom på många 

andra ställen i Frankrike firar 
man nationaldagen med stora 
fyrverkerier. 

Borgmästarna i Aachen och 
Dijon har tagit emot den svenska 
gruppen tillsammans med re-
presentanter för värdarna. 
Borgmästarna framhöll vikten 
av att internationella kontakter 
på alla plan skapas mellan män-
niskor och nationer. 

Rekarne Folkdans Gilles med-
lemmar har varit inkvarterade 
hos folkdansäre i de olika län-
derna. Värdarna har tagit väl 
hand om Eskilstunaborna och 
anordnat utflykter och samkväm 
för dem. 

Folkdansama från Eskilstuna gjorde många bejublade uppvisningar. Här dansar man vid ålder-
domshemmet Lourdesheim i Aachen. 


