Vill du dansa polskor?
Börja/Träna/Utvecklas med Aspeboda PolskeVänner!
13/1 är det dax igen för Leif o Margareta Virtanen att komma till oss i Aspeboda.
Visst är det någon i din närhet som vill lära sig dansa polska! Berätta om vår verksamhet och erbjud plats
i bilen! Den här terminen ser vi alla fram emot med stor förväntan o nyfikenhet.
Vi dansar varje måndag från 13/1 till och med 6/4 i Aspeboda Bygdegård mellan Falun och Borlänge
(Lilla Aspeboda 122, Falun på gps:en)!
Våra instruktörer är:
Leif & Margareta Virtanen 13/1, 20/1, 27/1 och 3/2
Familjen Björck, Mikael, Susanne o Oskar från Ludvika 10/2, 17/2, 24/2 och 2/3
Brita Ström 9/3, 16/3, 23/3 och 30/3
Ingen instruktion vid avslutningen 6/4
Virtanens samarbetar 3/2 med Hökpers o Moberg
Fam.Björck/Leontines kommer att samarbeta en måndag.
Brita, Jon eller Ola Bäckström tillsammans med elever från folkmusiklinjen kommer
att ta hand om oss en måndag.
För varje måndag gäller, kom till kl 18:15 eller 19:15, välj själv vilken tid som passar dig!
Klockan 18:15 börjar träningen för dig som
 vill lära dig dansa polskor
 vill återuppta gamla danskunskaper
 tycker om att dansa
Klockan 19:15 börjar
 gemensam dans för nybörjare och fortsättare
 träning för dig som vill fördjupa dig i polskor
Klockan 20:00 fortsätter vi med
 ytterligare fördjupning i en eller flera polskor
Information:
E-post: bogranhansson@gmail.com Telefon: 070-2029743
Kostnad 500 kr för hela terminen eller 50 kr per gång.
Dagkurs den 29/2 09:30 - 17:00
Kursledare Anders Holm och Kari Underdal Holm lär ut Finnskogspols och Jössehäradspols
Kostnad: 400 kr/studerande 300 kr, inkl. smörgåsfika vid ankomst, lunch. eftermiddagskaffe. Vegetariska
alternativ bokas.
Anmälan till: Bogöran Hansson, bogranhansson@gmail.com, 070-202 97 43
OBS! 40 platser, först till kvarn, OBS!
Danskväll den 29/2 19:30 - 23:00
Boda Mollkapell – lever i folkmusiken och har spelat tillsammans i många år. De tycker det är allra
roligast att spela till dans och då helst polskor från Boda, men blandar även in polskor från Bingsjö och
Rättvik samt en å annan schottis under en danskväll.
Leontines – spelar för att det är så roligt och för att det är ett sätt att leva! Detta vill de gärna förmedla till
sin publik. Finnskogsmusiken har kommit att bli deras starkaste signum. Pols från Röros, svängiga
reinländer, hallingar samt en och annan polska från Värmland kommer de också att bjuda oss på.
Kollekt till musikerna: 100 kr.
Fikaförsäljning hela kvällen.
Välkomna hälsar Aspeboda polskevänner i samarbete med FaluFolk
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