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ÅRETS BENGT FRYKMO STIPENDAT 
Distriktets ordförande Christer Wallin delade ut Bengt Frykmos stipendium 
till Emma Backlund, Bodansarna, under distriktsstämman med motiveringen: 
 
”Emma har i varit verksam i Folkdansringen i 
hela sitt liv, om möjligt redan innan hon 
föddes. Först som dansare i barn- och 
ungdomsgrupper och sedan barndansledare. 
Så länge Bodansarna hade en aktiv 
vuxengrupp dansade hon och deltog i 
mängder av distriktets kurser. Hon har 
vidare alltid funnits med i arrangörs-
grupperna för barnläger och stämmor. 
Emma är sedan en lång tid även kassör i 
föreningen. Dräkt och slöjd har haft och har 
fortfarande sin givna plats. Komplettering av 
dräkt och dräktdelar till sig själv eller andra 
närstående pågår alltjämt. På distriktsnivå 
har hon som vi alla känner till, under många 
år ansvarat för Förlaget.” 

 
Vill ni uppmärksamma någon i er förening med ett Frykmostipendium så 
skicka in en ansökan senast den 30 november till distriktsstyrelsen. 
 
 
FIRANDE AV JUBILEUM! 
Helgen den 14-15 september inbjuds styrelsen, sektionen, dansledare och 
övriga intresserade till en träff för att gemensamt diskutera hur distriktet ska 
uppmärksamma Folkdansringen 100 år samt när Luleå, Piteå och Umeå firar 
400 år. Ska vi uppmärksamma dessa jubileer med en gemensam uppvisning, 
separata uppvisningar eller genom att delta i Folkdansringens Dansbudkavle? 
Detta och mycket mer kommer på att tas upp under helgen. 
 
"Dansbudkavle - En nykomponerad pardans har tagits fram av Folkdansringen. Denna dans 
kommer att föras mellan distrikten i Sverige med början i augusti 2019. Utlärningen sker 
muntligt och ingen beskrivning kommer att medfölja. Resultatet av budkavlen presenteras 
sedan i Stockholm i juli 2020. Kommer första distriktet och sista distriktet att dansa dansen på 
samma sätt – ja, det återstår att se." 
 
Mer information om planeringshelgen kommer inom kort. 
 
 
LÅNGDANSER OCH KONTRADANSER 
Den 2-3 november bjuder Luleå hembygdsgille in till en helgkurs med tema 
långdanser och kontradanser från 1790-tal till 1890-tal i Gillestugan, Luleå. På 
lördagskvällen kommer det även att bli en "Allhelgonabal" där deltagarna 
förväntas ha tidsenlig klädsel. Mer information kommer under hösten. 
 
TRETTONHELGSKURSER 2020 
Planeringen för nästa års trettonhelgskurser pågår för fullt. Boka redan nu in 
den 4-6 januari 2020. Det blir en tredagarshelg med många roliga kurser.  
Mer information kommer under hösten. 

Medlemsregister: DANS.SE 
På distriktsstämman beslutades 
att Distriktsnytt och information 
om kurser ska skickas ut till alla 
medlemmar via e-post. Se till att 
du har rätt e-postadress i 
registret och att du meddelar 
ändrad adress till den som är 
medlemsansvarig i din förening. 
 
 
TIPS! SOMMAREN 2019 
 
Spelmansstämman i 
Gammelstad 14-16 juni 
Luleå Hembygdsgille bjuder in till 
46:e Spelmansstämman i 
Gammelstad. 
http://www.spelmansstamman.se/ 
 
Nybyggarveckan 7-14 juli 
Välkommen till årets 
spelmansstämma den 13/7 i 
Vilhelmina – Sveriges äldsta, 
ännu levande, och en del i 
Nybyggarveckan. 
http://nybyggarveckan.se/mer-info-
om/spelmansstamman/ 
 
Burträsksvängen 18-21 juli 
Välkommen till norra norrlands 
största spelmansstämma! 
Burträsksvängen bjuder in till en 
fullspäckad helg.  
http://vasterbottensspelmansforbund.se
/burtrasksvangen/ 
 
Gammeldanskvällar i Umeå 
Sommardanser i Umeå under 
åtta tisdagskvällar, med start den 
2 juli, på utedansbanan vid 
Västerbottens museum. 
http://www.folkdansringen.se/bjorksta/ 
 
 

Glad midsommar  
och ha en riktigt skön 

danssommar! 

http://www.spelmansstamman.se/�
http://nybyggarveckan.se/mer-info-om/spelmansstamman/�
http://nybyggarveckan.se/mer-info-om/spelmansstamman/�
http://vasterbottensspelmansforbund.se/burtrasksvangen/�
http://vasterbottensspelmansforbund.se/burtrasksvangen/�
http://www.folkdansringen.se/bjorksta/�

