GÖTEBORGS INTERNATIONELLA FOLKDANSKLUBB (GIF) bildades år
1966. Klubben har danser från många olika länder, men vi dansar i
huvudsak ring- och kedjedanser från Albanien, Armenien, Bulgarien,
Grekland, Kroatien, Makedonien, Rumänien, Serbien och Turkiet.
När klubben deltar i olika arrangemang, ofta tillsammans med
musikgruppen KOPANITSA, använder vi namnet BALKANDANSARNA.
Dans på måndagarna: Programmet planeras vid ett möte i början av
varje termin. I programmet står vilka som är ansvariga för respektive
kväll. De planerar kvällen. De danser som vi dansar skriver vi ner i
Måndagsboken. Oftast dansar vi till musik från USB-minne i vår stora
MP3-spelare även kallad pitch.

Tid:
Plats:

Måndagar kl. 18.30-22.00 (fikapaus ca 20.00-20.30)
Gräfsnäsgården, Slottskogen, Göteborg

Träningen börjar kl. 18.30 med några enklare danser. Utlärning sker
främst före fikapausen från 19.00. Nyutlärda danser repeteras de
kommande gångerna.
* Önskedanser innebär att alla får önska danser under den sista
halvtimmen.
* Dansut innebär att vi bara dansar ur klubbens hela repertoar utan
någon utlärning. Ibland begränsar vi Dansut till ett visst land. Det finns
två varianter, dels traditionellt sätt då de som ansvarar för kvällen
väljer danser, dels nytt sätt då alla får önska fem danser var och sedan
dansar vi så många danser vi hinner med.

Fester: Vid jul och påsk har vi fest med tilltugg. Ibland kommer också
Kopanitsa och spelar.
Kurser: Nybörjar- och fortsättarkurser hålls när det finns tillräckligt
många intresserade. De senaste åren har Katrin haft fortsättarkurs före
paus ungefär varannan måndag.
Övriga kurser: Helgkurser (inklusive fest) med inbjudna instruktörer
brukar vi anordna minst vartannat år. Klubben har även kontakt med
andra folkdansföreningar i Sverige och Norden som ordnar kurser. På
våren (oftast under Kristi himmelfärdshelgen) har vi dansläger utanför
Göteborg. De senaste åren har vi varit i Seglora.
Utlandsresa: Vart tredje år ordnas en utlandsresa för medlemmar och
eventuellt respektive med danskurs och rekreation.
Styrelse och medlemsmöten: Klubben har en styrelse bestående av
sju ledamöter. Varje år hålls tre medlemsmöten och ett årsmöte.
Information: Aktuell information anslås på den lilla anslagstavlan och
handlingar som program, protokoll, adresslistor, utskick etc. finns i
Medlemspärmen. Allt detta ligger framme på ett bord varje måndag.
Viss information skickas också ut via mejl. Dessutom har
vi en hemsida www.balkandansarna.se som dels innehåller allmän
information dels en medlemssida som kräver inloggning
Avgifter: Medlemsavgiften är 500 kr per termin (2018) och betalas in
på plusgiro 49200-9. Kursavgifterna varierar.
GIF 2018

Adress:

Telefon:

Göteborgs Internationella Folkdansklubb
c/o Bertil och Lena Magnusson
Råstensgatan 36
416 54 Göteborg

Välkommen
till

031-84 15 96

GÖTEBORGS
INTERNATIONELLA
FOLKDANSKLUBB

Hemsida: www.balkandansarna.se

"Balkandansarna"







