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Hej alla squaredansvänner!

Vårterminen fick ett tvärt slut när vi drabbades av Covid-19 strax efter årsmötet. Vi blev tvungna att ställa
in resten av vårens planerade aktiviteter, för att inte smittan skulle spridas bland oss. Vi planerade då de
aktiviteter vi hoppades kunna genomföra under hösten. Nu visar det sig att smittan finns kvar och att vi
rekommenderas att vara försiktiga med sociala kontakter. Styrelsen har därför beslutat att inte ha några
kurser eller publika danser under hösten. Vi planerar nu för vårens aktiviteter och hoppas att dessa skall
kunna genomföras.
Under våren har det skapats en Facebookgrupp, ”Virtual Square Dances Sweden”, som erbjuder virtuell
dans. Gruppen har ordnat danser på måndagar under en tid. Att delta på deras danser är en bra träning för att
hålla dansen aktuell. Alla klubbar har fått en inbjudan att vara med. Den hittar du längre ner i den här
informationen. Har du ännu inte provat virtuell dans så är detta ett bra tillfälle att testa.
För er som trots Covid-19 vill träffas för att dansa, kommer vi att försöka anordna en dans den 7 oktober om
läget så tillåter. Antalet deltagare kommer att vara begränsat och anmälan obligatorisk. Information kommer
att skickas ut via e-post och finnas på hemsidan.
Förbättras läget med Covid-19 under hösten och det går att dansa utan risk, räknar vi med att ordna
dansträning på alla program. Information om detta kommer i såfall att skickas ut med E-post och finnas på
hemsidan.
Var nu rädda om er och ha det så bra!
Yellow Rock
Styrelsen
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Här kommer inbjudan från VSDS.
Hej alla dansare runtom i Sverige!
Måndagen den 14e september återkommer ”Virtual Square Dances Sweden” (VSDS) med en
avrostningsdans för er som hittills av en eller annan anledning ännu inte varit med och
dansat virtuellt.
Vi börjar från början med Basic och lotsar er sakta och lugnt igenom turerna.
Vi kommer även att hjälpa er med Zoom, som är den plattform/app vi använder för att
kunna se och höra varandra under danserna.
Lättast att få information är om du är med i Facebook-gruppen VSDS.
När du är på Facebook söker du ”Virtual Square Dances Sweden” och klickar på ”Bli
medlem”. Du får svara på frågor om din klubbtillhörighet och dansnivå och så är du med.
För de som inte använder Facebook kan man istället anmäla sig per epost för att få
meddelanden om kommande danser och inloggningslänkar till dessa. E-postadressen
är: virtualsquaredancessweden@gmail.com
Avrostningsdansen har följande hållpunkter:
Kl. 17 En inloggningslänk annonseras i VSDS Facebookgrupp samt sänds ut med mejl till de
som anmält sig för det. Vi öppnar Zoommötet och svarar på era frågor om detta.
Kl. 19 börjar vi så sakteliga dansa Basic med förklaringar om hur man dansar virtuellt.
Att dansa virtuellt, eller bara sitta och titta, med hjälp av sin dator/smartphone/platta är ett
enkelt och trevligt sätt att hålla kontakten med sina vänner som man inte sett/träffat på
länge pga Coronapandemin.
När man dansar behöver man inte visa sin bild om man inte vill. Huvudsaken är att DU har
ljud och bild hos dig.
Mer information om denna danskväll samt lite om hur man gör, kopplar upp sig med mera
finns att läsa om på VSDS-sidan. Kontakta gärna oss där eller per e-post, om det är något du
funderar över. Vi finns till för dig!
Fyrkantiga hälsningar från era ciceroner denna kväll!
Kerstin och Rolf Boettge samt Kerstin Olsson och Leif Snuffe Ericsson
Och Admingruppen VSDS

