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Square-dance rk
bli kans$e med!
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Face your corner, circle to the lett"; callerens stemme lyder i høytalerne.
Du behøver ikke være noen "kløpper" i engelsk lor å torstå, det er kun noen

"-

faste "calls" å lorholde seg tilfor medlemmene i 0sl0 Squaredance Club. Straks
etter pinse, som et innslag i programmet til "Nordstrandsdagene", kan du selv
oppleye hva det går ut på.
lnteressert?
Er du interessert i å selv
oppleve hva denne danseformen går ut på så kan du
komme en tur på Lambertseter gård 7. juni. Innslaget
i bydelsuka er det frivillighetssentralen på Lambertseter som har stilt seg bak
og de serverer også en
kaffetår og en kake fra kl.
17 i lokalet Bråtan i 1. etg.
Det kan loves virkelig
fengende musikk, der
callerens stemme faller
godt "taimet" inn i musikken. Det å være caller er
faktisk en kunst oghan
eller hennes måte å utføre
oppgaven på er helt avgjør-

ende for at dete hele skal
fungere, de er faktisk
regissørene i det hele.

dansen populær.I dag
danses Squaredance i hele
verden av folk i alle aldre.

Både enslige og par
I klubben er det både enslige og par som er med og
selve dansen dreier seg om
å danne firkanter beståene
av fire par i stedet for i
ringer som i ringdans.
Square dance har sine
røtter i eldre europeiske
danser helt fra 1700-tallet
men den formen som
danses i dag er utviklet fra
tradisjonell amerikansk
folkedans på 1930-40-tallet
og en mann som het Ljoyd
Shaw var en foregangsmann da ved igjøre

En lokalt forankret klubb

Du trenger ikke reise langt
for å bli med aktivt i denne
klubben. De er veldig
lokalt forankret med
ukentlige samlinger på
Abildsø Folkets hus og så
meldte klubben seg inn i
Foreningen for Lambertseter gåLrd i fjor der de
allerede har hatt et par
lørdagstreff og nye samlinger er planlagt. Lørdagstreffene begynner tidlig og
er ferdig i 2l-tida, i et
alkoholfritt og uformelt
miljø med enkel servering.

Det som koster noe mer er
selvsagt når det innbys til å
reise til stevner og det å
treffe folk i andre klubber
rundt om i landet, men det

er det selvsagt helt frivillig
å bli med på. Kom, ta en
kopp kaffe oggjør deg

kjent med "firkantdanserne'i

