
Inbjudan till seminarium om bygdedans som kulturarv och 
polskmärkesuppdansningen som uttryck för bevarande 

 

I samband med att polskmärkesuppdansningen firar hela 50 år 2019, genomför vi 
ett lärorikt seminarium där vi för dialog om bygdedansen som kulturarv och hur 
dessa danstraditioner kan tänkas bevaras, förvaltas och utvecklas. Det finns 
många sätt att se på vad bevarande innebär och hur det kan göras, om det ska 
göras överhuvudtaget. Aktörerna på bevarandescenen är många och vi vill bredda 
kunskapen om hur man tänker, utifrån vilka mål och hur man arbetar på olika 
utbildningar, i föreningar, arkiv och andra aktiva miljöer. 
 

Vi kan konstatera att folkmusik och folkdans i vid mening har stora likheter vad 
gäller det förflutna och att de är kulturarv som har stark förankring på många håll. 
Men dagens sätt att se på och bevara eller förvalta dem följer olika linjer och olika 
agendor vilket är intressant. 
 

Några frågor som vi funderar över och tillsammans hoppas kunna lyfta: 
 Vilka bakomliggande intressen ligger i bevarande/utvecklande? Vad 

kan vi lära av varandra?  
 Hur fungerar relationstriangeln: Syfte – Metodik – Resultat? Hur kan 

andra kulturarv knytas till förmedling av danstraditioner? Hur 
fungerar helhetstänk på dansgolvet? 

 Finns det skäl till att dansen odlas i särskilda miljöer? Hur kan olika 
miljöer kommunicera och utvecklas med hjälp och perspektiv från 
varandra? 

 Hur ser vi på dansen internt? ”Svårt och exklusivt” eller ”Lätt och för 
alla”? Vad är huvudpoängen med de två och vad kan de olika 
perspektiven lära och nyttja av varandra? 

Vi har bjudit in ledande och viktiga aktörer inom skolväsendet som vi 
vet kan bidra till ett lärorikt och givande samtal. 
 

Vi skulle mycket gärna se att Du också medverkar vid seminariet, 
vilket vi tänker kan bli en lärorik upplevelse och god grund för både 
enskilt som potentiellt gemensamt arbete framåt. 
 

Samtalet kommer att ledas av Magnus Nyberg Blixt (f d aktiv i Ungdoms 
/Folkdansringen, nu skolledare Glömstaskolan och aktiv dansare)  
 
 

Seminariet äger rum: Torsdag 1/8 kl. 14.00 i Ludvika Folkets Hus 
Varm välkommen till en intressant och lärorik dag i dansens tecken i Ludvika! 
 
Vi ser gärna att du föranmäler ditt deltagande till:  
Dans & Folkton, Torbjörn Sjöberg, 070 – 67 67 307 dansofolkton@outlook.com 


