English

Högbo Folkdansgilles historik
1932: 22 oktober, bildades folkdanslaget.

We offer many courses and you will find at
least one just right for you regardless your
background or age.
The purpose of our group is, among other
things, to spread dance traditions, have a
good time, promote fellowship and become
better dancers.
We dance polskas, bugg (swing), set dances,
gammeldans, family dances, linedance and
children dances.
We present folk music and dances from Sweden and other Nordic countries.
We can accommodate your guests special
needs.
For futher information:
ordf@folkdans.com

1964: Fick föreningen namnet Högbo Folkdansgille
1973: Midsommar, föreningen dansar i Högbo

Högbo
Folkdansgille

1978: Blev föreningen medlem i Svenska Ungdomsringen för bygdekultur genom Gästriklands Hembygdsring.
1980: Polskegruppen samt Gammeldanskurser startar
med stor uppslutning.
1982: Startades den första barngruppen i föreningen
1985: Föreningen fick egen lokal på Stallgatan 3, den
döptes till ”Gula Paviljongen” efter sin färg.
1985: Så kunde föreningen erbjuda fler kurser så som
nybörjarkurser i gammeldans, folkdans, polskedans,
bugg och foxtrot.
1989: Anordnade föreningen sin första hambotävling
”Högbo Hambon”
2001: Stardades rullstolsdans i föreningen.
2005: Startades linedance kurser i föreningen.
2017: Startades Sendraget som är föreningens egna
spelmanslag
Är en förening där du kan
dansa allt från gammeldans till
modern dans.
Besöksadress
Stallgatan 3 i Sandviken

Är en förening där
du kan dansa allt
från gammeldans till
modern dans.

www.folkdans.com
https://www.facebook.com/HogboFolkdansgille/
https://www.facebook.com/LineOfSteel
E-post:
ordf@folkdans.com
sek@folkdans.com
kassor@folkdans.com

info@folkdans.com

Välkommen till
Högbo
Folkdansgille

Vad gör man där?
Dansar så klart, till exempel:


Folkdans



Gammeldans



Gillesdanser



Polskor



Rullstolsdans



Modern dans (exempelvis bugg, foxtrot,
lindy hop, linedance)

Danstävlingar?
Många medlemmar har deltagit och deltar med
stor framgång i Hambo– Schottis och
Linedancetävlingar.

Visioner och mål

PROGRAM hösten-2018

Högbo Folkdansgille har till uppgift och
ändamål.

att trivas och ha roligt samtidigt som vi för
danstraditionerna vidare.
Nya moderna eller gamla traditionella är för
oss lika viktiga.

att skapa intresse för kunskaper om den
svenska kulturen

att ingjuta livsglädje genom gott kamratskap
och berikande fritid.

att skapa förståelse mellan olika folk och deras
kultur, både nationellt och
internationellt.

Måndag: Rullstolsdans (Drömfabriken)
kl: 15.00-16.30 (varannan vecka)

Vad erbjuder föreningen sina
medlemmar?

Söndag: Polskor kl: 18.00-20.00

Föreningsresor för medlemmar så som t.ex.
teaterresor, dansresor.
Föreningen har bla besökt Skottland, Rjukan i
Norge, Schweiz, Färöarna, Ungern, Polen och USA.
Medlemsrabatter på skor och specifika rabatter
genom Svenska Folkdansringen.

Föreningens medlemmar deltar bla på
nationaldagen, Stora träffen och crusing med
dansuppvisning.

Tisdag: Linedance nybörjare/fortsättning
kl: 17.00-18.15
Tisdag: Linedance prova på tävlingsdanser
kl: 18.30-20.00 (varannan vecka)
Torsdag: Sendraget (spelmanslag)
kl: 14.00-17.00
Torsdag: Folk– och Gammeldans
kl: 19.00-20.30
Söndag: Buggkurs kl: 16.00-17.30

Utförligt program med tider,
kursavgifter, kontaktinformation och
anmälan finns på hemsidan.
Vi dansar på Stallgatan 3 i
Sandviken.

Försäkring genom Svenska Folkdansringen och det
studieförbund som föreningen samarbetar med.
Besöksadress
Stallgatan 3 i Sandviken

Polskeuppdansning
Ett stort antal medlemmar har under åren
deltagit i polskemärkesuppdansningarna och
erövrat märken och diplom.

Måndag: Motionsbugg kl: 18.30-20.00

Vi har även andra aktiviteter


Utbyte med dansföreningar i Sverige och
andra länder.



Dansuppvisningar för företag, kommun,
bröllop, jubileer, uppvaktningar,
hembygdsdagar mm.



Spelningar med vårt egna spelmanslag
Sendraget.

www.folkdans.com
https://www.facebook.com/
HogboFolkdansgille/
https://www.facebook.com/LineOfSteel

