Til foreningsformænd, danseinstruktører og spillemænd.
NORDLEK 2018 afholdes fra 10. til 15. juli 2018 i Falun i Sverige. Falun ligger i det område der hedder
Dalerne i et meget naturskønt område. Der er 420 km. fra Gøteborg og 680 km. fra Malmø til Falun.
Falun har ca. 37.000 indbyggere, og er mest kendt for sin kobbermine, hvor man kan få en rundtur i de
gamle minegange fra 1800 tallet, Falun-korv som er en oksekødspølse og Falun rødfarve som de fleste
svenske huse var malet med før i tiden.
Stævneområdet ligger ca. 2 km. fra bycentrum i et skole- og fritidsområde, hvor stort set alt er samlet på et
sted, lige bortset fra skolelogi som også vil være på byens øvrige skoler efter behov og enkelte
arrangementer.
Intet NORDLEK-stævne uden dans, og der bliver rig lejlighed til at få rørt benene til legestuer, nordisk miks
med tidligere stævnedanse, hæng-på dans hvor der er et ”fordanserpar” der viser dansen og fri dans hvor
man bare danser til den musik der nu er. Der bliver selvfølgelig også en nationalopvisning og en
”stadionopvisning” hvor alle nationer deltager og begge dele vil blive indendørs. I kan også deltage i
Dansekurser fra de forskellige lande eller deltage i kursus og bal med historiske danse og deltage i
dansekonkurrencer.
Hvis man ind imellem bare vil nyde dansen og musikken, bliver der to folkloreaftener i en stor koncertsal og
folkedansmessen ”Träd ind i dansen” vil foregå i Falu Krist Kirke.
Der er som sædvanlig udvalgt en dans fra hvert land der skal bruges som fællesdans/samdans ved et
programpunkt under stævnet. Desuden vil de blive danset ved legestuer m.v.
Der er også udvalgt en melodi fra hvert land til som samspilsmelodi som skal bruges ved samme lejlighed.
Beskrivelser til disse danse har vi oversat til dansk, og de kan hentes på hjemmesiden www.nordlek.dk
sammen med noder. Desuden er der videoer på nogle af dansene. Noderne til samspilsmelodierne kan også
hentes her.
Hvis du vil se dansebeskrivelserne på svensk/norsk kan de findes på www.nordlek2018.se som er stævnets
hjemmeside.
Den danske nationalopvisning vi skal vise deroppe er ikke helt klar endnu, men vil også blive lagt på
www.nordlek.dk.
I maj/juni måned vil nationalkomitéen arrangere en række fællestræninger rundt om i landet, hvor
programmet til nationalopvisningen og fællesdansene vil blive gennemgået.
Hvis I har lyst og mulighed for at lave et hold der kan give en PR-opvisning i Falun by under stævnet, er I
meget velkommen til at gøre dette. Der er ikke noget krav om hvordan i sammensætter holdet, men der
skal dog mindst være 4 dansepar, og I skal selv sørge for musik til opvisningen.
Hvis i giver en PR-opvisning, vil nationalkomitéen refundere et beløb svarende til 2 stævnemærker til
gruppen. Vi forventer selvfølgelig også at I vil deltage i den danske nationalopvisning.
Grupper til PR-opvisninger skal tilmeldes samtidig med stævnetilmeldingen der forventes at starte i marts
måned 2018.
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