Folkdanskurs
i slottsmiljö

Vingåkerskurs för folkdansare

Vid samkvämet på påskaftonen roade sig deltagarna i SGU:s rikskurs för folkdansledare med
dans och olika framträdanden. Här en scen från Bellmans tid med deltagare i en kostymering som
passade i slottsmiljön.

I dagarna fem har ett 60-tal ledare och blivande
sådana för folkdanslag inom Sveriges Godtemplares
Ungdomsförbund varit samlade på Sävstaholms slott
i Vingåker på en utbildningskurs, vilket vi skildrade
i påskaftonens nummer.
Intresset för folkdans är på starkt uppåtgående
och många fler än de uttagna deltagarna hade velat
vara med. I kursen ingick föreläsningar, grupparbeten och instruktioner.
På bilden ser vi den kände danspedagogen Holger
Rosenqvist, Stockholm, tillsammans med Kajsa Pävidsson demonstrera några danssteg för Arne Blomberg och Kerstin Kronander.
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SGU:s rikskurs för folkdansledare
avslutades på annandagen. Den har
pågått sedan torsdagen och varit förlagd till Sävstaholms slott. Ledareutbildningen omfattar tre kurser och
den första hölls i Söderköping och
den tredje skall förläggas till Stockholm.
Förbundsledaren Gunnar Teljebäck
är mycket nöjd både med kursen och
med förläggningen på Sävstaholms
slott, som onekligen har en miljö, som
ger en passande inramning för folkdans. På påskaftonen roade sigg del-

tagare och ledare med påsksupé och
samkväm med dans, då man i praktiken fick omsätta sina gamla och nyförvärvade kunskaper. På påskdagen och annandagen hölls föreläsningar av bl. a. Folke Kennryd, Norrköping, om sångdans och instruktionsmetodik, Rolf Heinemann, Stock-

holm, talade om scenisk presentation
av folkdans, Henry Sjöberg, Rönninge,
om sörmländska seder och bruk och
Gustaf Wetter, Katrineholm, om folkmusik. På annandagen avslutades kursen med samtal och en sammanfattning av förbundsledaren Gunnar Teljebäck.

F O L K E T * Tisdagen den 28 mars 1967

Folkdanskursen i Vingåker
avslutad med estradsamtal
Folkdansledarkursen på Sävsta- tiska övningar. Andra länder» på»
holms slott i Vingåker avslutades verkan har diskuterats liksom olipå annandagen med estradsamtal ka utvecklingsstadier.
och sammanfattning. Det är ett För det musikaliska vid kursen,
60-tal folkdansledare från hela har två sörmländska spelmän
landet, som under fem dagar del- svarat, nämligen Kristina Frohm,
tagit i kursen. Arrangör var Sve- och Arne Blomberg. Föredragsriges godtemplares ungdomsför- hållare har varit Gustaf Wetter,
Katrineholm, och Henry Sjöberg
bund.
Summeringen gav vid handen samt Holger Rosenqvist och Folke
att deltagarna fått sig mycket Kennryd, vilka bl.a. engagerats
undervisning till livs. Man har som domare i Riksdansen. Vid avlärt ledarpsykologi, instruktions- slutningen deltog förbundsledare
metodik och man har haft prak- Gunnar Teljebäck.

