MIKÄ Nordlek ON?

Nordlek on pohjoismainen
valtakunnallisten ja pohjoismaisten
järjestöjen yhteistyöelin jonka päämääränä
on edistää perinteistä pohjoismaista
kansankulttuuria mm tanssi-, musiikki- ja
puku-alalla. Nordlek-tapahtuma
järjestetään joka kolmas vuosi yhdessä
pohjoismaista. Pienempiä tapahtumia
järjestetään näiden välillä. 2018 toimii
Ruotsi ja Falun isäntänä NORDLEK 2018tapahtumassa ja Falunin tapahtumaan
odotetaan 2 500 osallistujaa. Falunissa
2018 on teemana POLSKAT.
KOKOUSALUE
- perinteinen urheilualue. Koko tapahtumaan pääsee
kävellen.

Nordlek-järjestön tehtäväksiannosta
järjestetään pohjoismainen
kansantanssi- ja pelimannitapahtuma
NORDLEK 2018 sekä Pohjoismainen
kesäleiri Nordlek 2018-yhdistyksen
toimesta, ja sen omistavat aluejärjestöt.
Folkdansringen Dalarna
Gästriklands Folkdansring
Folkdansringen Hälsingland
Folkdansringen Uppland
Värmländska Folkdansringen
Folkdansringen Västmanland
Folkdansringen i Örebro län

www.nordlek2018.se

10-15 JULI

NORDISKT
SOMMARLÄGER
7-9 JULI 2018

TANSSI

MUSIIKKI

LAPSET, NUORISO JA PERHEET

Tanssilla on keskeinen osa NORDLEKtapahtuman jännittävän ohjelman aikana:
• Workshops, tanssitupia, PR-näytöksiä,
kansallisia näytöksiä, pohjoismaiset
tanssiaiset ja tanssikilpailuja

Kun NORDLEK tulee Ruotsiin 2018 tulee
useissa yhteyksissä esille vahva
ruotsalainen pelimanniperinne. Kaikkien
hienojen pelimannien lisäksi, jotka tulevat
Faluniin kansantanssiryhmien mukana
läheltä ja kaukaa, saavat vierailijat
mahdollisuuden kokea paljon vahvoja
suurien ryhmien esiintymisiä ja lumoavia
säveliä sekä useita musikaalisia yllätyksiä.

Kaikenikäiset voivat tanssia, soittaa ja
tehdä erilaisia käsitöitä pehmeistä sekä
kovista materiaaleista. Toivotamme lapset
ja nuoret mukaan moniin aktiviteetteihin
niin että he tuntevat olonsa kotoiseksi
NORDLEK-tapahtumassa. Tulemme:
• Opettamaan tansseja ja lauluja
osanottajamaista
• Valmistamaan esityksiä ja näytöksiä
esiintymislavalla
• Esittämään eri maiden tansseja
useissa paikoissa Falunissa

ME OSAAMME

PUVUT JA KÄSITYÖT

POHJOISMAINEN KESÄLEIRI

Erityisiä aktiviteetteja järjestetään myös ME
OSAAMME-tanssijoille ME OSAAMMEtanssijat ovat osallistujia joilla on älyllinen
toimintaeste (kehitysvamma)

Koe järjestäjäalueen kansallispukujen
kokoelman rikkaus! Osallistu näyttelyihin ja
opastuksiin ja kuuntele luentoja
Taalainmaan museossa ja muissa paikoissa.

13-25-vuotiailla nuorilla on mahdollisuus
7-9 heinäkuuta osallistua samassa
paikassa kesäleirille. He jatkavat
harjoituksiaan yhdessä niiden kanssa jotka
tulevat suoraan NORDLEK 2018tapahtumaan.

•
•
•

Pohjoismaisten tanssien opetusta ja
näytöksiä
Ohjattua tanssia, tule mukaan-tanssia ja
vapaata tanssia
Polskakursseja joka päivä

Kansantanssimessu ”Träd in i dansen”.

