
10-15 JULI

NORDISKT 
SOMMARLÄGER 

7-9 JULI 2018

På uppdrag av Nordlekförbundet 
arrangeras den nordiska folkdans- och 
spelmansstämman NORDLEK 2018 och 
Nordiskt Sommarläger av föreningen 
Nordlek 2018, som ägs av: 

distriksorganisationerna
Folkdansringen Dalarna
Gästriklands Folkdansring
Folkdansringen Hälsingland
Folkdansringen Uppland
Värmländska Folkdansringen
Folkdansringen Västmanland
Folkdansringen i Örebro län

www.nordlek2018.se 

VAD ÄR Nordlek?

Nordlek är ett nordiskt samarbetsorgan 
för riksorganisationer och nordiska  
organisationer som har till ändamål att 
att främja den traditionella nordiska 
folkkulturen inom bland annat dans-, 
musik- och dräktområdet.
En Nordlekstämma äger rum vart tredje 
år i ett av de nordiska länderna.
Mindre stämmor arrangeras däremellan.

2018 står Sverige och Falun som värd för 
NORDLEK 2018 och ca 2 500 deltagare 
förväntas komma till stämman!

I Falun 2018 är temat POLSKOR!
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- Klassisk idrottsmark . Allt inom gångavstånd 



DANS

Dans har självklart en central plats under 
NORDLEK stämman med ett spännande 
program: 

•       Workshops, lekstugor, PR-uppvisningar,  
         nationella uppvisningar, nordisk bal och  
         danstävlingar
•       Utlärning och uppvisning av de nordiska  
         ländernas danser
•       Ledd dans, häng-på dans och fri-dans
•       Kurser i polskor varje dag
•       Folkdansmässan ”Träd in i dansen”

MUSIK BARN, UNGDOM OCH FAMILJ

Speciella aktiviteter ordnas också för 
VI KAN-dansare. 
VI KAN-dansare är deltagare som har 
intellektuella funktionsnedsättningar.

VI KAN

När NORDLEK kommer till Sverige 2018 
kommer man att märka av den starka 
svenska spelmanstraditionen i ett flertal 
sammanhang.  
Utöver alla fina spelmän som följer med 
folkdanslagen till Falun från när och 
fjärran, kommer besökarna att få möj-
lighet att uppleva en mängd kraftfulla 
framträdanden av större grupper och 
trolska toner med ett flertal musikaliska 
överraskningar.

Möt färgprakten och den rika variationen 
i arrangörsområdets folkdräkter!
Se utställningar och visningar och lyssna 
på föredrag på Dalarnas museum och i 
andra lokaler. 

DRÄKT OCH SLÖJD

Dansa, Spela och Slöjda kan man göra i 
alla åldrar. Vi välkomnar barn och ung-
domar med många aktiviteter så att de 
känner sig hemma på NORDLEK.
 
Vi kommer att:
•       Lära oss danser och låtar från de länder  
         som deltar
•       Göra föreställning för scenframträdande
•       Visa olika länders danser på flera platser i  
         Falun
•       Ge barn och ungdomar möjlighet att  
         knyta nya vänskapsband

NORDISKT SOMMARLÄGER
Ungdomar mellan 13 och 25 år har 
möjlighet att 7-9 juli delta i ett sommar- 
läger på samma plats.  De fortsätter sina  
övningar tillsammans med dem som  
kommer direkt till NORDLEK 2018.


