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En del av Flens IOGT-i
På torsdagskvällen avreste IOGT: s folkdanslag från
Flen till Tjeckoslovakien.
Resan går med abonnerad
buss till Trelleborg, där man
byter buss innan man går
ombord på färjan, som för
över danslaget till Sassnitz.
Härifrån går resan genom
Östtyskland och första anhalt
blir Prag, där man enligt

isare samlade framför bussen före avresan till Tjeckoslovakien.
planerna skall vara på lördag te bara dansa utan också göra en
hel del rundturer och utflykter, beförmiddag.
söka slott, museer och industrier,
Tjugosju deltagare är med på som
det finns gott om i dessa
resan, som kommer att ta tre trakter.
veckor i anspråk. Man skall vara
tillbaka i Flen på morgonen tors- Under treveckorsresan komdagen den 26 juli. I Prag stannar mer man att göra uppvisningar
man två dagar, innan man reser i folkdans på elva platser. Det
till Bratislava och återgäldar det blir inte bara vila för Flensdanbesök danstruppen Technik gjor- sarna, som säkert kommer att få
de i Flen förra året. Här gör man en angenäm och trevlig semester
det längsta uppehållet under re- långt från hemorten.
san, fem dagar, och man skall in-

IOGT:s flensdansare
till Tjeckoslovakien

Vid 22-tiden på torsdags- kommer man att göra det längsta
kvällen avreste IOGT:s folk- uppehållet — fem dagar av den
danslag från Flen till Tjec- tre veckor långa resan. Från Brakoslovakien. Det småregnade tislava ska de svenska gästerna
men det hindrade inte att hu- göra utflykter förenade med uppmöret var på topp. Den resa visningar.
Den tjeckiska danstruppen stusom nu började har folkdansarna gått och väntat på se- derar eller har studerat vid tekdan fjol sommar, då man ha- niska läroverk i Bratislava. Svende dansare på besök från skarna kommer inte att inkvarBratislava. Med på resan teras på samma sätt som de
följer 26 personer, bl.a. två tjeckiska folkdansarna i Sverige
flickor som sjunger. Det är förra året. De bodde hos privatÅsa Hedström och Tuula Rii- familjer, men svenskarna får bo
konen och de kommer att på hotell.
sjunga typiskt svenska visor. Ledare för resan är fru AnneLeander, som tror att reResan ner till Tjeckoslovakien Marie
sans höjdpunkt blir deltagande/
tar ett och ett halvt dygn. I Prag den
internationella folkdansarfeseka man på söndag besöka ett tivalen,
som hålls i Straznice den
idrottsevenemang. I Bratislava, 14—15 juli.
Flensdansarna komde tjeckiska dansarnas hemort, mer att medverka
med ett kort
program båda dagarna. Torsdagen den 26 juli beräknar man att
vara hemma i Flen igen.

