
WERMDÖ	SPEL	&	DANS	2016	
 

 

 

 

WERMDÖ SPELMANSGILLE INBJUDER 

TILL KURSER , FOLKMUSIKKONSERT 
DANS OCH SPELFEST 

LÖRDAGEN 30 JANUARI 

DANSKURS	‐	INFALL	OCH	PÅFUND	
MED	FAST	GRUND,	EN	DANSKURS	I	
SLÄNGPOLSKA	MED	PER	RUNBERG	&	
JENNY	FRANKE		
 

 

 

 

 

Jenny & Per leder tillsammans en typ av 
slängpolska som har sitt ursprung Sörmland. Denna 
kommer vi ägna första timmen åt och får utgöra 
grunden till dansen för att sen leka vidare i andra 
turer hämtade från andra traditioner som passar in i 
det begrepp som kallas slängpolska idag. Båda har 
dansat folkdans sedan barnsben. De förmedlar en 
fast grund, lekfullhet och dansglädje! 

SÅNGKURS		‐	VISOR	ATT	DANSA	TILL		

Qaryn Eng har fördjupat sig i den nordiska 
sång-, dans- och musiktraditionen. Efter 
musik- gymnasiet i Västerås gick hon 
Viskursen i Malung för Maria Röjås. Därefter 
har hon på egen hand studerat vidare, både 
sång i allmänhet och med inriktning på den 
svenska folkliga dansen och 
instrumentalmusiken med lärare som t ex 
Anna Öberg och Joel Bremer.  

LÅTKURS	–	LÅTAR	OCH	TRADITION	
FRÅN	HÄLSINGLAND		
Britt-Marie Swing, 
är riksspelman på fiol och folksångerska från 
Delsbo i Hälsingland. Hon har utvecklat en egen 
folkmusikpedagogik och är hon en viktig 
traditionsbärare av Dellenbygdens och norra 
Hälsinglands folkmusikskatt. När Britt-Marie kommer 
till Värmdö ser vi fram emot låtar med sväng och 
jävlar anamma, samt ett otroligt bra dansspel.  

………………………………………………………………………… 

Jenny Franke är dansare, danspedagog och 
koreograf. Hon har dansat de flesta stilar som balett, 
jazzdans, modern dans och stepp. Kärleken till 
folkdansen kom tidigt så långt tillbaka hon kan  
minnas med morfar, riksspelmannen Nils Löfgren, 
som ständigt närvarande spelman. Jenny leder 
dansklasser med deltagare från 2 till 102 år bl.a. 
genom både Landstinget Sörmland och Dalarna.   
Hon undervisar också på stämmor och 
folkdansintroduktioner till fest, högtider och 
danskvällar. Jenny har koreograferat och producerat 
flertalet dansföreställningar. Hennes främsta mentor    
i dans har varit koreografen Greta Lindholm där hon 
haft förmånen att få vara privat elev under flertalet år.  

Per Runberg är sin ålder till trots en av de riktigt 
gamla rävarna inom svensk folkmusik. Han har 
uppträtt i alla möjliga och omöjliga situationer, i ett 
dussin länder,under en snart 30-årig karriär som 
frilansmusiker. Per är Riksspelman och utbildad 
faglärar i Norsk folkemusikk och en driven 
dansspelman. Huvudinstrumnetet är fiol där han 
behärskar flera traditioner. Starkast står dock Hjort-
Andersmusiken som han har lärt i direkttradition 
främst av läromästaren Ole Hjorth men även av 
spelmän som Päkkos Gustaf, Påhl Olle och Nils 
Agenmark. Tagelharpa, mungiga och kohorn är    
några av de andra instrument Per behärskar
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WERMDÖ	SPEL	&	DANS	2016	
 

 

 

 

WERMDÖ SPELMANSGILLE INBJUDER TILL SPELKUS OCH DANSKURS 
FOLKMUSIKKONSERT  +  DANS OCH SPELFEST LÖ 30 JAN 

Dans	till	spellista,	Spelmän	från	Värmdö,	Djurö	spelmän,																	
Britt‐Marie	Swing,	Per	Runberg	och	spelmän	från	”Wermdö	spel	
och	danskurserna”	m.fl.		
 

11.00- 16.30 Kurser  
Anmälan till kurser med e-mail ; wermdospel@gmail.com    
Definitiv plats på kursen har du först när avgiften betalats till PG 73 27 28-1  
 
Spelkursen  450 kr 
Danskursen 350 kr  
Sångkursen 250 kr 
 
- Elever i kulturskolan Värmdö – ingen avgift 

 
 
17.15   Folkmusik konsert (Vi öppnar portarna för publiken kl 17.00) 
19.00 - Buskspel i hallar, rum   
19.00 - Dans till spellista    
 
 

 

 

 

 

 

För resa med SL‐buss – ta buss 474 från Slussen mot Hemmesta, stig av vid hlp Hemmesta vägskäl, 

gå 200 m. Resan tar ca 40 minuter Parkering för bilar är begränsad vid Bygdegården, välj gärna 

infartsparkeringen vid Hemmesta vägskäl.  

 

 

Fikabiljetter och fritt inträde till alla Spelmän som spelar till dans  

Inträde 100 kr till konsert och danskväll.   

Inträde är inkluderat i kursavgifterna ovan.
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