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Hej allesammans, 
 
Här följer barngruppernas vårinfo. Det är igen en hel del datum men spara brevet så kan man 
alltid gå tillbaka till det. Vårterminen har kommit bra igång och varje grupp har tillräckligt med 
dansare men nya är alltid välkomna med. En liten uppdatering för alla parter. Grupperna som 
dansar på måndagar är: Danslek 1 (ca 2,5 år-4 år, nybörjare) kl.17-17.35 och Danslek 2 (ca 5-7 
åringar) kl.17.45-18.30. Knattedans (föräldradans för 0-2 åringar) hålls på torsdagar kl.16.15-
16.45 och Dans och rytmik (ca 8 år à (forts.grupp)) övar kl.18.00-19.30. Åldersgränserna är 
bara riktgivande, allt beror ändå på barnets mognad. T.ex. i dans och rytmik-gruppen ligger 
betoningen redan i utlärning av danser och stegträning, upplever man att barnet ännu hellre vill 
leka, är det bättre att hållas kvar i Danslek 2 där vi ändå långt utgår från leken och inom lekarna 
tränar de olika dansfärdigheterna som krävs i den äldsta gruppen. Kom och prata med mig ifall 
ni har frågor och funderingar kring gruppindelningen. 
 
Under våren önskar jag att alla ”gamla” barn skulle träna att vara i salen utan föräldrar. Om ni 
vet att barnet behöver er, bli gärna i tamburen eller i matsalen och vänta så att ifall barnet 
behöver er så är ni nära till hands.  
 
Föreningen har sitt årsmöte i början av februari och ni alla borde efter det få ett medlemsbrev 
och i samband med medlemsbrevet borde ni också få räkningen för verksamheten. Jag önskar 
att ni kommer ihåg att meddela undertecknad ifall era kontaktuppgifter ändras eller saknas helt 
och hållet. Jag har adresslistor framme i salen fram till årsmötet, kom gärna och kolla upp 
uppgifterna. Samma gäller ifall ni inte mera är med i verksamheten och vill inte ha 
föreningsinformationen.  
 
Inom mars kommer vi att gå igenom folkdräkter som barnen skall uppträda med på Fölisön. Alla 
som uppträder kommer att få låna en folkdräkt från Huffen som man skall ha på sig på 
uppvisningen. Ifall ni har hemma en dräkt, önskar jag att ni kollar ifall dräkten ännu passar ert 
barn, om ej, returnera det till Huffen, ifall dräkten är ok meddela det helst till Ia under 
övningskvällarna.    
 
Ifall jag har glömt bort någonting så hör jag av mig och ifall ni har frågor eller funderingar, hör av 
er. Ni skall också hålla utkik på Huffens hemsidor www.huf.fi där all viktig information finns 
samlat, även detta brev kommer att sättas ut på hemsidan.   
 
Danshälsningar, 
Heidi 
040 539 1884 
heipalmu@mac.com 
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Här vårens datum (måndagsevenemangen gäller främst måndagsgrupper, 
torsdagsevenemangen torsdagsgruppen): 
 
TO 31.1  Föräldraträff med föräldrar från Dans och rytmik-gruppen kl.18 
MÅ 18.2  Sportlov, ingen dans 
TO 20.2  Sportlov, ingen dans 
MÅ 4.3  Vi firar fastlag med utelekar och peffisåk (ifall vädret tillåter). Båda 

måndagsgrupperna träffas kl.17 vid Huffen. Utekläder på och ta gärna 
en egen peffis med. Föreningen bjuder på varm saft. 

TO 7.3  Vi firar fastlag med utelekar och peffisåk (ifall vädret tillåter). 
Utekläder på och ta gärna en egen peffis med. Föreningen bjuder på 
varm saft. 

FRE-LÖ 29-30.3 Övernattning på HUF inför Från lek till dans (gäller i första hand Dans 
och rytmik-gruppen) 

LÖ-SÖ 30-31.3 Från lek till dans-kurs i Bobäck, Kyrkslätt (7-17 åringar). På kursen 
får man leka, dansa, musicera, pyssla och träffa andra dansande barn. 
Mera info kommer skilt. Anm. Senast må 4.3  

MÅ 15.4  Påskkul kl.17.30-18.30, det blir pyssel, lek och skoj. Man får gärna klä 
upp sig enligt temat, vuxna får gärna delta. 

TO 18.4   Påsklov, ingen dans 
MÅ 22.4  Påsklov, ingen dans 
TO 25.4  Genrep på HUF inför Folk i nutid, kl.18 
SÖ 28.4  Folk i nutid – Folklorekonsert på Steinerskolan. Barnen uppträder!  
Maj (3-5.5 el. 10-12.5) Besök med Malmö folkdansares barndansare i Malmö. Gäller främst 

Dans och rytmik-grupp och de äldsta från Danslek 2. 
SÖ 19.5  Juniorlekvall, uppvisning på Fölisön kl.14. Alla som bara kan delta, 

skall delta. Anmälningar till Heidi senast 6.5. Juniorlekvall avslutar 
vårterminen. 

28-30.6  Dansfest i Jakobstad (skild info senare, anmälningar inom mars) 
29.8  Höstens första övning, dans och rytmik 
2.9  Höstens första övning, Danslek 
 
 
MUSIKGRUPPEN SPELAR FÖLJANDE TORSDAGAR KL.17-17.45:  
 
31.1, 14.2, 28.2, 14.3, 28.3, 11.4 och 25.4  
8-9.3  Fullt med folk – folkmusikworkshop för barn och unga på Brage 
	


