
10. – 15. juli 2018 





Falun er Sveriges 28. største by  
med ca. 37.000 indbyggere. 

Bymidten og kobberminen er optaget på Unesco´s verdensarvsliste 
 
Falun er kendt for  
• Kobbermine. Man kan komme ned i minegangene fra 1800 tallet.  
• Falunkorv (pølse) 
• Falun Rødfarve.  



Stævneområdet  ligger ca. 2 km. fra centrum i et stort 
fritidsområde ved navn Lugnet. 

Her skal være dans, musik, skolelogi og stævnecamping.  
Der ligger også en offentlig campingplads lige ved siden af 
stævneområdet 



Offentlig 
Campingplads 

Stævne 
Campingplads 

Stævnekontor 
Salgsudstilling 
2 dansehaller 
Offentligt cafeteria 
 
Stævnebespisning 
Indkvartering 
 
Koncertsal 

Scandic Hotel 

Fra centrum 



Dans 
Temaet for NORDLEK 2018 er polska.  
 
Nordisk danseaften 
Efter åbningen tirsdag aften bliver der en nordisk 
danseaften i hallen.  
Fri dans og nordisk mix med tidligere fællesdanse. 
 
Legestuer  
Hver aften bliver der legestuer.  
Hvert land har én legestue?? 
Fællesdansene bliver danset ved alle legestuer. 



Hæng på dans 
Hæng på dans er fri dans til musikken med et antal 
”modelpar” som viser eksempler på dansene. 
Modelparene instruerer ikke, men dansar danserna. 

 
 

Fri Dans 
I fri dans danser man pardans som man man har lyst til 
den musik som bliver spillet. Det blir en blandning av 
polska og gammeldans. 
Der bliver fri dans hver aften. 

Nordisk folkloreaften 
To aftener bliver der nordiska folkloreopvisninger i en stor 
koncertsal med dansegrupper fra de deltagande lande.  



Nationalopvisninger 
Nationalopvisningerne kommer til at foregå onsdag- og 
torsdag aften inden dansen begynder. 
Der er flere lande der har opvisning samme aften, og der 
bliver mulighed for træninger i  
opvisningshallen. 
10 minutters opvisning. 
 
Optog og ”stadion”-opvisning 
Lørdag bliver der optog fra Torvet i Falun til stævne-
området.  Opvisningen kommer til at foregå indendørs i en 
hal med tilskuerfaciliteter. 
I må meget gerne tage faner med i optoget. 
Alle dansere, inklusive VI-KAN dansere, og spillemænd 
deltager i fællesdans og samspil. 



Dansekurser 
Der bliver mange dansekurser onsdag, torsdag og fredag. 
Tema for kurserne er polska, sangdanse samt en valgfri 
dans fra de forskellige lande. 
Man planlægger også to ”workshop special” med polska 
fra Bingsjö på den ene og danse fra Hälsingland på den 
anden. 

 

 
 
 
Nordisk dansemix 
Et kortere program tirsdag- og et længere onsdag aften. 
Nordisk mix er fællesdanse fra tidligere NORDLEK-
stævner. 



Dans og PR-opvisninger i Falun centrum. 
Onsdage, torsdage og fredag bliver der opvisninger  
kl. 13:00 – 17:00 på 5 forskellige steder i Falun.  
Hver opvisning må højst vare 20 minutter, og tilmelding 
til PR-opvisninger skal helst ske samtidig med 
stævnetilmeldingen af hensyn til planlægningen. 
Hvis der er tid og plads kan et hold godt give flere 
opvisninger. 
 
 
 
Dansekonkurrencer 
Onsdag aften bliver der dansekonkurrencer. Mere 
information senere. 



Nordisk bal og kursus med historiske danse. 
Onsdag aften bliver der Nordisk bal med middag på First 
Hotel Grand i Falun centrum. Hvis dette bliver 
overtegnet gentages ballet torsdag. 
Dansekursus onsdag kl. 09:00 – 15:00 for alle der vil 
deltage i ballet.  
Danseprogrammet SKAL trænes inden stævnet. 
Information om balinspektører, danse, noter og 
dansebeskrivelser finder du på www.nordlek2018.se 
Fredag eftermiddag bliver der workshop i historiske 
danse for alle. 
Dansk balinspektør er Per Sørensen, Kolding 

http://www.nordlek2018.se/


Træd ind i dansen – En svensk folkedansemesse 
 
 

Folkdansmessen Träd in i dansen vil foregå 
i Falu Kristine kirke. Det er en 
nadvergudstjeneste i folketone af  
Per Harling og Susanne Bågenfelt for  
kor, menighed, spillemænd og dansere. 

VI-KAN 
VI-KAN-grupperne kan deltage i alle aktiviteter under  
NORDLEK 2018.  
Der bliver lekstuer og workshops og desuden planlægges  
en udflugt og en festaften fredag.  
VI-KAN dansere og spillemænddeltager i 
”stadionopvisningen”. 



Musik 
Musiken kommer til at blive bemærket på NORDLEK 2018 

Musiksiden har hidtil haft svært ved at tiltrække spillemænd, 
især fra de øvrige Nordiske lande, set i forhold til folkemusik-
festivalerne rundt omkring.  
Denne gang satser man på at NORDLEK 2018 bliver et  
 

danse- og folkemusikstævne. 
 

med alt hvad det indebærer af kulturforskelle og mængde. 



Kulturforskelle  betyder at danseoplevelserne kommer til 
at være traditionelle, verdensmusikalske, 
genreoverskridende, ungdommelige, yderst traditionelle, 
legende og uventede. 
Med ”mængde” mener man, at på dette NORDLEK bliver 
musiken synlig og hørbar i et meget større omfang end vi 
har været vant til på tidligere 



I øjeblikket har følgende større grupper meldt deres 
ankomst til NORDLEK 2018, for at deltage musikalsk i 
forskellige konstellationer: 
 
 
 
Falu spelmanslag,  Svärdsjö spelmanslag,  
Aspeboda spelmanslag,  Transtrands spelmanslag,  
Klintetten,  Ad Hoc-orkestern,  Westmannafolk,  
Bess-Ess-laget,  Boda spelmanslag,  Örebro spelmanslag, 
Älvdalens spelmanslag och Tensta spelmanslag. 



Hvis du/I vil deltage som gruppe, så kontakt den 
musikansvarlige –  
 

Andreas Svensson 
homosociologicus@hotmail.com. 

 
og hør om mulighederne. 
 

mailto:homosociologicus@hotmail.com


Børn, ungdom, familier. 
 

For småbørnsfamilier bliver der en del dagsaktiviteter 
som f. eks. dans, musik, sløjd, rytmik og dukketeater. De 
bliver selvfølgeligt også et hygge-rum. 
 
For de større børn og ungdommen bliver ugen fyldt med 
programpunkter der skal skabe sammenhold på tværs af 
landegrænserne. 
Hver aften afsluttes med natdans. 
Desuden bliver der ”danse-femkamp” og Nordens Børn i 
Falun er også på programmet. 
 



Og nu vi er ved ungdommen så bliver der også denne 
gang en  

Nordisk Ungdomslejr  
  

7. til 9. juli for de 13 til 25 årige. 
 
Her træffe ungdommen fra alle de nordiske lande for at 
danse, spille, synge og hygge sig sammen i 3 dage. 
 



Dragter og håndværk 
 

Man kan komme til at opleve den rige dragtkultur som 
findes i området, og hvordan dragterne har varieret efter 
både kirkeåret og årstider. 
Der bliver dragtfremvisninger og udstillinger på Dalernes 
Museum, med hovedtøjer som focusområde. 

I Falu Kristine kirke bliver der en forestilling,  
Fyra årstider i Dalarnas lustgård.  
En forestilling som handler om Dala Flodas 
rige kulturliv i dragter, musik og dans. 
Fremvisningen blandes  
med musikken De Fire Årstider af Vivaldi.  



For første gang i NORDLEKs historie bliver Samekulturen 
præsenteret. Sveriges sydligste sameby, Idre, ligger i 
området, så det er naturligt at samernes spændende 
historie og traditionelle kultur også kommer med. 
Der bliver mulighed for at overvære  
foredrag, forskellige fremvisninger  
og prøve samernes madkultur og  
håndværk. 
 
På programmet er der også diverse workshops som f. 
eks. ”tvåändsstickning, påsöm, svartstick”, båndflætning 
og træsløjd. 



Hvordan gør vi? 
 
Nationalopvisning, fællesdanse og samspilsmelodier: 
Fællestræninger rund om i landet hvor nationalkomitéen 
sørger for instruktør og forspiller. 
Aftenarrangementer ultimo maj – primo juni. 
  
Nordjylland, Midtjylland – øst, Midtjylland - vest,  
Sydlige  Jylland, Sønderjylland, Fyn, Sjælland Nord, 
Sjælland Syd og Bornholm. 
 
Nationalkomitéen står for økonomien. Pris kr. 25,00 for 
alle, både spillemænd og dansere. 



PR-opvisninger i Falun. 
 

Alle har mulighed for at danne grupper der vil give 
opvisninger i Falun by. 
Det kan være regioner, landsdele, samarbejde mellem FD 
og DGI eller specielle opvisningshold. 
 
Træninger til PR-opvisninger er for egen regning og risiko. 
 
Nationalkomitéen refunderer stævnemærke for  
1 instruktør og 1 spillemand pr. opvisningshold. 



Informationsmøder. 
 

Ingen nationale informationsmøder. 
 
Programændringer og andre meddelelser sendes pr. SMS 
direkte til alle deltagere, der opgiver et mobilnummer 
ved tilmeldingen. 



Vi ses i Falun 10. – 15. juli 2018! 

Følg med på www.nordlek2018.se og www.nordlek.dk  

http://www.nordlek2018.se/
http://www.nordlek.dk/

