
Folkdans och folkmusikstämma 

               ÅLEK 2019 
                   16 - 21.juli  

 

Stævnemærkepris/deltagerafgift er: 170 € 

16.juli, tisdag   

20:00  Öppningsceremoni, avslut på ungdomslägret / Åländsk afton i Ytternäs skola 

21:00   Spontan dans / spel, samt ledarinfo 

 

17.juli, onsdag   

10:00 – 14:30 Utflykter & PR-uppvisningar             Pris ca 20 € per person (lunch och transport) 

 

19:00 - 23:00  Samkväm i Ytternäs skola          Ingår i deltagaravgiften  

 dans till lokala musikgrupper, inslag från länderna / självstyrande områden; 

 några danser under ledning av resp.land 

 lista uppgörs efter slutlig anmälan 

 kvällsbit  

 

18.juli, torsdag  

09:00 – 11:00 Gemensam övning (4 Åländska danser, Ytternäs skola) 

 Video på alla danser hittas på ÅLEK2019 FB sida inom december månad 

 

11:30 – 12:30 Lunch            Ingår i deltagaravgiften 

 

13:00 - 14:30 Uppvisningar i Mariehamn        

 i centrala Mariehamn finns 3 olika scener (Sjökvarteret, Ångbåtsbryggan, Gågatan) där 

alla grupper har möjlighet att uppträda 1-2 gånger / grupp. 

 listor görs upp efter slutlig anmälan 

19:00  Räkfrossa i ÅSS (räkbord med sallad och bröd)     Ingår i deltagaravgiften 

 Eventuellt dans ombord på segelfartyget Pommern 

 

19.juli, fredag 

09:00 – 11:00 WS MUSIK / UNCAN, stora salen 

 Beroende på antal anmälda spelmän ordnas för dem också samling för att lära ut och av 

varandras låtar.  

 Varje land/självstyrande område utser en ansvarig 

 

09:00 – 11:00 WS VISOR / Röda Korsgården, stora salen 

 Gemensam visstuga. Alla medtar några visor (lätta att lära ut).  
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 Blandad ordningsföljd 

 Varje land/självstyrande område utser en ansvarig 

 

11:30 – 13:00 Lunch på egen hand                 På egen bekostnad 

  

13:00 – 16:00 WS DANS 

 Varje land/självstyrande område får ca en timme att lära ut några danser  

 Varje land/självstyrande område utser en ansvarig 

 

19:00  Kvällsdans i Badhuspaviljongen             Fri entré, serveringen på egen bekostnad 

 Dans till lokala spelgrupper. 

 Serveringen sköts av Emmaus returcafé - de erbjuder smörgåsar, bakverk, kaffe, te, 

alkoholfria drinkar samt ev. sallad 

 

20.juli, lördag  

  Lunch på egen hand                 På egen bekostnad 

 

13:00  Festtåg (start i närheten av torget) 

 Varje land tar med landsfana till fanborgen. 

 

14:00  Dans- och spelfest i Miramarparken 

   

18:30  Transport till Kastelholm ordnas vid behov (middag i Smakbyn)     Pris ca 10 € per person 

 

19:00  Avslutningsmiddag i Smakbyn       Ingår i deltagaravgiften 

 2-rätters middag. Huvudrätt med 3 alternativ: kött, fisk, vegetarisk samt efterrätt 

 Allergier markeras separat.  

 Kaffe och te ingår.  

 Dryck på egen bekostnad  

 

21.juli, söndag   

Frukost och avfärd 

 

 


