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GILLEDANSSEKTIONEN
Tisdagsgrupperna i Jämjö och i Nättraby har pågått som tidigare år. I
Nättraby har det hållits nybörjar kurs i gammeldans för 20 deltagare. Vid
kursavslutningarna har det serverats någon form av förtäring. Dessutom har
grupperna ordnat lite extra aktiviteter vid avslutningarna.
Samdansning har ägt rum 4 gånger under året, där grupperna träffas och
utövar både nya och mindre nya danser. En gemensam kaffestund är alltid
uppskattad. Inbjudan till träffarna finns på hemsidan under kommande
aktiviteter och genom information från kursledarna i respektive grupp.
En trevlig tradition har blivit att några par åker till Oskarshamnsdansen varje
år. Dans under tre dagar och en intensiv söndag med många nya danser.

GILLEDANSLAGET
Den 29 april medverkade 10 par på Dansens dag. Uppvisningen var på
Konserthuset där temat var ”Sagans Värld” .Gillelaget dansen ”Gåsapågen”
med Edvard Perssons Skånepågen. Efter uppvisningen intog vi en
gemensam fika på Café Nyfiket tillsammans med linedance. 2012 firar
Dansens Dag 10 år.
Gilledanslaget danstränar två gånger i månaden förutom när det närmar sig
en uppvisning, då dansarna träffas en gång i veckan för träning. Den 21 maj
bjöds det på grillkväll i Fridlevstad.
Dansuppvisning den 17 juni på hemmet i Fridlevstad och den 22 juni på
Elineberg. Som tradition dansar gillelaget på midsommarafton uppvisning på
Ekliden. Efter en god lunch på Verkö fortsätter uppvisningarna på Skönstavik
och på Dragsö.
Kroppkakefesten i Rödeby i år, den 1 juli, är en återkommande god tradition.
Likaså uppstartsdansar Hamboringen efter sommarens ledighet på
Klapediaplatsen på Trossö, i år var det den 27 aug. Den 19 augusti var hela
gillelaget bjudna till fest på Aspö. Stig och Inger stod som värdpar. Det var
visst någon som hade fyllt år.
Den 3 september var det öppet Hus på Danssmedjan och gillelaget dansade
en dans. Sist men inte minst var det traditionsenligt med julavslutning. Denna
gång var det restaurang Eken som blev den valda platsen.
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