
Manus till nåste Lubba Runt lämnas senast 25 aprll2000.
Utgivning blir den I maj

Lubba Runt
är medlemsbladet för

Spånga Folkdansgille
c/o Birgitta Weiss, Stadingeplan 1, 163 66 Spånga

Vi dansar på Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Där har vi telefonsvarare 08-36 47 78

Dansledare: Kenneth Olofsson 08-760 LB 12

Beställning av dansuppvisningar och lekledning
hos Kenneth 760 18 12 eller på telefonsvararen 36 47 78.

Redaktör för Lubba Runt:
Birgitta Broman, 08-760 07 95, arb 08-28 68 05

Vårt program finns på Internet:
Irttp : //www. tttab. corn/sfg
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Dags ftir 2000-årets fiirsta LubbaRunt.

Efter vårt festliga Millenniumskiftesfirande
har det nu gått drygt 2 månader på det nya
årtusendet och det åir ingen större skillnad
på våra inrutade rutiner.

Årsmöte har vi haft med om- och nyval.
I LubbaRunt zir det ingen fiirändring utan
vi är samma gäng som tidgare år.

Vårfesten i ar blir lörd. l-5 april. Anteckna er
på listan snarast så festkommitt6n får god tid
att planera festen.

Gillet har under varterminen många aktiviteter
som man kan läsa om längre fram i tidningen.

V i LubbaRunt önskar en fortsatt trevlig
danstermin.

Siw Torsten Erlirug Birgitta
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Aktuell Information från Dans o Musik.
Samrnankallande for Dunsgltidie i Spånga.

Peo o Åsas planering tör uppvisnrngen är i full gång, och

vårt arbete i sektionernapägär under ledning av Dans o
Musik.

Menuetten tränas tlitigl på danskvällama, iiven på kok-
och vardagsrumsgolv i hemmen.
En "bit" av en scen med valser har påbtirjats, och till
denna tränar vi glatt på Vals Mignon, Bostonvals och
Axelinas vals.

Sångdanser övas in trllsammans med sångarna.

t.ex. Den rike fägeln... ..

Här dansar vi på bredaste golv... ..

Sånggruppen har fått i uppdrag att skriva en sångtext om
Spånga Maraton till en tango eller charlestonlåt. De ska

också söka efter en populär "schlagerlåt" från 4O-talet sorn

vi kan dansa onestep eller foxtrot till.

Dräkt o Slojd har irutierat tillverkning av sekelskiftskjolar
och blusar. Mönster och tyger har studerats. Förslag har
lämnats f-ör eventuell til lverkning.

Beträflande rekvisita och scendekor så har Äsa meddelat
att alla killar skall utrustas med svärd. 8 käpphastar till
killarna och 8 lakan till tjejerna skall också fixas till nästa

träningstillftille, tisdagen den 14 mars, med Peo o Åsa.

Tills vidare går det bra om vi ordnar fram attrapper
(pinnar el. dyl.) och gamla lakan.
Den I 413 filr vi utforligare beskrivnrng av verktygen m.m.

Nr-r har det också blivit helt klart att prerniären gar av

stapeln den 23-24 september på Spånga Gymnasium, där
dansföreställmngen visas upp i aulan, som har en stor, fin
SCCN.

Dans o Musik
e.u
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månd 8 maj kl
torsd 13 apr kl

Lite fr,gm ifråg
Kvartals- och
Funktionärsmöte

Vårfest, Bryggan

Resor oclt utflykter
Visning av Spånga Kyrka
Tobo bruk

Duns o. Musik
Folkdans. avslutn.
Dansgladje.avslutn.

" . Peo o. Åsa avsl.
Gamnrel-, Gillcs-dans. avsl.

Dansgläd.ie

" Peo o. Åsa

Träning midsommar

Drrikt och slöjd
Klädsömnad
I-otterivinster

Sång
Sångträning. avslutn.
Sånglärare

Ungdomsringens dag lörd 27 maj

2000-02-20
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Lyckade lekledningor

Att ordna julgransplundringar för personalens familjer
blir populärare för varle år, bäde inom tbretag och

f-öreningar. I år fick vi fem uppdrag att leda lekar och dans

kring granen : idrottsftireningen på Beckomberga, Råcksta

T'rädgårdsforening på Trappan i Vällingby, Kommunalr
arbetarförbundet på kontoret vid Hagagatan, Fristad servicehus

och Schenker BTL på Spånga Folkan.
Med Mariann soln entusiastisk lekledare, många dansare i

fotkdräkt, glada sångare och, pä två platser, dessutom egna

musikanter (Arne, Hasse och Yngve) gick det lekande latt.

Vi fick berörn tor proffsigt tiamförande vilket gladde oss alla'

Guidad visning av Spånga Kyrka
Lördagen den25 mars kl 10.00

En av Stockholms allra äldsta kyrkor, som borjade byggas
på 1 1O0-talet. Vår guide Jane Hamilton berättar kunniE
orn kyrkan, dess historia och betydelse fur vår bygd.
Den kommer ju också att spela en central roll i vår
scenftireställning Dansglutlle t Spungu.

Anmäl dig på listan i lokalen eller kom direkt till kyrkan

( Resesektionen

(

C
Vår vårresa till Tobo Bruk och

Eric Sahlström Institutet

Än finns det några ffi platser kvar till vår resa lÖrdag-sÖndag

den 13-14 maj. Vi ser fram emot en intressant och rolig

helg med mycket musik, dans och god rnat.

lnstitutet, som ligger 50 krn norr or11 l.Jppsala, har trll uppgift att

främja folkmusik, folksång och tblkdarrs Nu pågår en kurs i

nyckilharpa. Vi försöker ffi tillstånd t:n gemensam dans- och

musikstund, om det finns elever som bor kvar Över helgen'

pris ca 560 kr för boende i dubbelrurrr inkl luncher, middag

och kaffestunder. En visning av Orbyhus slott ingår också'

Anmålan på listan i lokalen. Information orn tidor, samäkning

o s v kommer på anslagstavlan efterhand.

Resesektionen

()
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'EKELSKTFTESANDAVälkomna lardag 15/4 till Bryggan

Kl 18.00

Det bjuds på drink och tilltugg
Lotferier

Buffd med musik och sång

Dans till "IIASENS TRfiO"

fnturide kr 120:00

Kom gcirna i sekelskiftesklcider !

HJÅ.PTLT,T VA.LKOILNA
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Mani/esfation på NALEN fiir dansFolk99
16-17 oktober 1999

Folldansfestival och 8}årsjubi leum for Stockholms Di stri Het !

Trots den r*ist intill obefintliga annonseringer; upptäckte vi att

det verkligen kan vara värt att besöka Nalen. Vi har heller aldrig
tidigare haft tillfiille att göra ett besök diir.

Varför såtter man sig två hela dagar på en stol och lyssnar till
seminarier och paneldebatt om ämnet folkdans? Kan hånda fiir att

folkdansen iir inne i en intensiv foriindring. lnte bara framtiden utan

också mycket forskande bakåt, mot dansandets rötter s.as.

Mycket s.lc gammalt galler inte riktigt langrg och vad åir i så fall det

nya. Funderingarna hade vi och några svar fick vi.
Först talade June Vail dansforskare, forfattare och liirare från

Bowdoin College i Mainq USA. Hon talade om dansens utveckling i
Sverige och visade en mycket gammal filmsnutt om Silanders

Daldansen som då uppfordes som balett. Vail har forskat mycket
kring den svenska folkdansen och tycker att vi skall bevara den

svenska mångfalderg dlir hon också manade till lorsillighet niir det

giiller scenklåder, att inte använda allt for starka ftirger och

likriktighet. Hon presenterade också vad som bör ingå i en

uppvisning / scenprogram. Den skall vara underhåIlsnde, bildandc,

esle ti se rotde och b errit tande.

Dansen ska heller inte vara skild från det Övriga samhlillet"

utan fblja med och fiinga upp nyanserna Hon sade att det ibland

råder oklarheter bland folkdanslag om varfor man dansar och ft)r
vem? Och hon betonade att alla som dansar iir koreografer-
Vails presentation hölls endast på engelska språket och vi kunde

diirfrr inte tyda så mycket som vi hade velat.
Mats Nilsson dansare i Motrå, koreograf och forskare frän

Göteborg var en annan mycket entusiastisk talare. Han talade om

folkdans från en artists perspektiv. Mats inledde bl'a. med att

poiingtere att follrdans inför publik alltid ar en seenprdtkt. Och

menar att folkdansen bör fii en egen terminologi. Då danslag går upp

på scen så anpassas dansen till plats och tid. Och vidare iir levande

musik A och O vid en uppvisning. Ljussättning och ljud på scenen

har också fått större betydelse ftir bra program. Att parallellt behålla

det gamla tillsammans med nya idder åir inget problem enligt Mats.

/
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Scenkläderna har också foriindrats under åren. 1965 var det
bara folkdrtih som gåillde lor att sedan övergå till vita skjortor/kläder
och idag ?ir det inne med mycket svarta plagg. Kan det vara ett sätt
att vilja nårma sig publiken?
Den senaste trenden åir en övergång till rena scendräl1er.
Folkdanslagens sätt att fora ut sina budskap har skiftat genom åren.
"Grönavågentiden" hade sin liirande inriktning, sen kom en
brytpunkt med missionerande och undervisande som inriktning. Idag
är det underhållande scenprogram som gäller. Han menar att
undervisandet måste underordna sig underhållandet, man ska skapa
upplevelser i underhållandet, en feeling mellan scenen och publiken
och tillbaka ieen.

Etr annat ämne som presenterades var Dans i Skolan. De s.k.
dansinspiratörerna Peo Jakobssorq Petra Molin, Jan Amboldt och
Voiuo Engsbäck som samarbetar lokalt med skolan och kommuner
har rest runt om i landet och haft pardansutbildning for årskurs 9 i 35
kommuner. Inspiratörerna vände sig till oss som representanter for
danslag med önskemål om att skapa darskvallar for denna unga
publik och med bra darsmusik.

Paneldebatten handlade bl.a. om utvtirderingen av de bidrag
som utgått från Dansmuseet. Margareta Liljegren hade sammanställt
en gedigen statistik och gjorde en bra och lättliirståelig presentation
av denna. Den kommer under våren att publiceras i sin helhet och
kan då beställas om man iir intresserad.
Så mycket plats fiir frägor blev det som vanligt inte. Som ni forstår
kan man inte ta med allt, det blir allt for tungt att liisa.

Efter seminarierna var det underhållning. Några av de
dansgrupper som fått bidrag visade upp sig. Vid söndagens
underhållning var vi flera från Gillet som kom och tittade på bl.a.
Slagsta Gilles Premiärer, ett giing mellan 18-30 år som jobbar
nyskapande utifrån en grund av traditionella folkdanser. Koreografer
var Åsa o Peo Jakobsson. De visade upp en 'Man vid en
busshållplats". Vad kan inte hända på scen?

Frågor blir ibland kvar i luften och ibland landar de rätt. Svar
på frågor och undringar som landat rätt flor oss iir att gammalt och
nytt kan leva parallellt, att alla som dansar iir koreografer, att vi bör
bevara den svenska mångfalden i våra kulturyttringar och att
publiken skall sättas i centrum.

Lyssnat och tolkat!!!
Kenneth och Eina.
Ps' Delar av seminariet finns inspelat på l.iudband' Ds'
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(" Äh! vilken natt, vilken underbar natt, den kallas
BELLA NOTTE

Efter mycket funderande på hur, om, orkar vi med, kommer det att
komma folk och kommer det att gå ihop sig ekonomiskt beslutade
Gillet att ft)rsöka genomft)ra en

NYÅRSFEST 1999-2OOO.

Först bildades en entusiastisk grupp bestående av Mariann, Bjöm,
Mariannne, Siw och Erling, som smittade av sig på många av

medlemmarna som tiinde på idöen.

Under hösten hade vi som skulle vara med på Nyarsafton ett möte dåa

det bildades några grupper. Någon skulle ha hand om bl.a. musiken,
någon mat och dukning, och någon om barnaktiviteterna. Så var det
bara att "köra igång". Eftersom vi i Gillet inte kunde fflla upp det
önskade antalet deltagare (200 personer) gick vi ut och annonserade i
några lokaltidningar.

Så kom då den stora dagen

( Samtliga medlemmar (20st) som skulle delta och hjälpas åt träffades
kl 10.00 och började fiirbereda kvällen (dukning och smyckning av

lokalerna hade redan gjorts två dagar tidigare).

Kl 17.00 återsamlades vi och efter ca 2 timmar var det dax att inviinta
gästerna, som bjöds på en välkomstdrink och håirlig musik av Hasses

festband när de kom. Vid halv åtta-tiden tog Hasse sina musiker med

(
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sig och gick ner till vår danslokal där det vankades en mycket god

Uuffe. Efter att ha ätit, sjungit och pratat glatt med vänner och bekanta,

var det dax att dra sig tiitUat<a upp igen, där Hasses band spelade och

dansen började. Golvet vara mycket flitigt använt av dansanta par.

btter nägon ttmme giordes 
"n 

puur och då hade vi bl.a. dragning på

lotterierna och darefter en S k "nummerdans". Björn hade lagt ut 10 st

lappar med nummer på (l-10) och när musikema slutade spela drogs

ett nummer och den iom stod på det numret vann en chokladask' Det

blev ett buffande och knuffande for att hamna på ett nummer när

musiken slutade.

Sedan fortsatte dansen och ca 20 minuter i 12 kördes två vagnar in

med champagneglas. varje vagn hade försetts med en kandelaber och

pampig *urit ,p.lud.r. i samband med detta sattes även vår hyrda

itorUitOr-fV igång, så att vi fick se lite från Skansen och höra

Margareta Krook iala in det nya året. Samtliga skålade och önskade

varandra Gott NYtt Är'

Julaktiviteter 1999

Juletid och midsommartid är bråda tider för Spånga Folkdansgille.

2TILI
1.t112

Julmarknad i Spånga Folkan med en liten uppvisning

Julmarknad på Spånga Torg med bl a två egna stånd med

hemslojd och skinkor, dans kring granen två ganger, dans-

uppvisning, jultomtar och godisregn

Julgransplundring Beckomberga

Lekledning vid Trappan i Vållingby, Rocksta Trädgårdsstad

Julgransplundring Fristad

Julgransplundring med Kommunalarbetarlorbundet

Julgransplundring med Schenker-BTl (Bilspedition)

C,
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Diireflter fortsatte dansen till kl
vagnarna med nattamat.

1.00 och då var det dags att köra in

Kl2.00samladesdesomvarkvarochsåsjöngvi,Nulekenslutad
iir,,. Sedan var det bara att trava hem i den tidiga timmen och känna att

det var en otroligt lyckad kväll, eftersom vi fått många bevis från våra

gäster att de trivts och mått bra. Som ett minne från kvälleit::[:'h , C
ät, 

"hu*pugneglas, 
som var graverat med Nyårsnatten 1999-2000 med

sig när de gick hem.

Tack till alla som gjort denna kväll till det den blev och särskilt vill vi ?'
tacka gruppen ro-iorl med den strålande id6n att Gillet st ull. f,"u \

Nyar tillsammans.

Birgitta och Bertil

Mitt i alltihopa firade vi också Milleniumskiftet med fest i Spanga-

Folkan. Vår egen julgransplundring fick vi avstå ifrån eftersom den

kolliderade med en annan.

Det är tur att vi åir så många aktiva medlemmar, en av de mest aktiva

gillena i Stockholms-området. Annars skulle vi inte klara av alla

åtagandena kring jul. Men alla jobbar flitigt med forberedelser och

under de olika aktiviteterna. I år var det dessutom Spanga Folkdans-

gille som hade hand om den övergripande planeringen av julmark-

naden på spånga torg genom "generalenl'Björn Kjellander. Allt

-fungerade 
perfekt. Det kom ett stort antal besÖkare och många glada

( ,u.n och deras foräldrar deltog i danslekarna. Till den goda stäm-

ningen bidrog också att vädret var hyfsat, något kallt,

men ingen nederbörd.
Torsten

Hldrtligt tackför uppvaktningen po min

60-årsdag
Birgitta H
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F un ktiontirsfesten 2 0 00

Den l2 februari bjöd styrelsen funktionärerna på traditions-
enlig fest som tack ftir vara insatser under 1999.

I år blev det en helafton på Sidenhuset, Repslagargatan 15A.

Kvällen började med visning av K.A. Almgrens Sidenväveri

som nu drivs av femte generationen. Guiden var mycket
kunnig och underhöll oqs en timme om sidentyger, vävning
och historik, bl.a. hur hålkortet uppfanns i ett sidenväveri
i Frankrike i början av 1800-talet.

Efter visningen gick vi sedan ner i husets källarvalv, där vi
hade festvåningen ftir oss själva så vi kunde sjunga och dansa

efter bästa ftirmåga. Efter drink och bordsplacering sattes det

fram ett antal Handöltäljstenar där vi Sna och fura tillagade
våra egna biffar. Potatisgratiing och såser serverades diirtill.
Öl och vin fanns att köpa. Efter den goda middagen servera-

des kaffe eller te med mintkaka och sånggruppen framförde
en del nya melodier som vi triinat in på måndagkvällarna.
Vi hade också ett ftidelsedagbarn som vi gratulerade, Birgitta
Höglund ffllde i dagarna jiimna år.

Kvällen fortsatte sedan med Fågeldans, Lambert Walk och

andra dansvarianter. Niir man har roligt går tiden fort, så även

denna kväll. Ett stort tack till styrelsen för en trevlig och

innehållsrik fest.
Birgitta B.

Minikursen genomförd

Nu är "minikursen" f'ör nybÖrjare i gammeldans och

gilledans avslutad.
En .tort tack trll alla som varit med och ett särskilt

tack till Margareta, Lars, Birgitta och Torsten, sorn ställt

upp ända till tinalen.
Vi-äterkomrner längre tiam med nyd t'örslag till danskurscr

Mvh
Kenneth o Eina.

julgruppen! Er omtanke
gladde mig mycket och

f psättni ngen tir fortfarande

)attefin!
Gunnel W.

En liten påminnelse

Du som ser något i någon tidning om Gillet ta
med det och lämna det till Lars Klintholm
eller undertecknad, så att vi får sätta in det i
pärmen.

e Har du kort som är nytagna eller gamla så är
( vi glada om vi kan få se dem och ev beställa

till Gillets fotopärm.

Tack fiir hiälpen

( Birgitta Weiss

13

(

#r#f#r ,i,;::;a76
fSe.tngt tack for den frna l/;lz /",: /4- /€

L"/o/t--., //*--.r-, no,*, o ,{u
f- ./,2*rr-<7,

*o,4fifu/Za
DvGrtocl Grdnr tmaL
ftr.rt lt, rGltl 8*a.

(

ffi



I@rten om 1700-talet

Lördag ftirmiddag Sondag förmiddag

Dans nybörjare
Slllskeprdens fiir nyttirjere med tvl vinstcr-

fr;tter. iiån dromcdar till densÖr pl trt tim-

Madagning
l7ffi-trlets metlegning i teori och pnktik'

Lår dig hgr bonglöm& läckerhctcr frln cn

srunncn tid.

1700-talets angikte
'Blwitt och den lilla burkcn med rott och så

*rriro, ," muspäls mm ögonhryn "' 1700-

telcts smink upphör rldrig att farincn' lir
dig grunderne i tidcns sminkning'

Teaterns Århundrede
l70o-telcts tcsterhus var strdcns samlingr-

punkt. I{4r rtrrtrdcs krig och upplopp'

Manligfåfänga
En dctdicrad bcskivning ev den mrnligr

dokan åch rlh ntrdvändige menligr rttri-

but frln skosPlnnc till hen'

I) ans fortsättni ngskurs
Drnscr ur Åkcrhiclm pl l70O-talsvir' En

danskurs för dig mm i{r van vid an rÖrr dig

cllcr krnskc hr danslt någonting ftirut'

Vett och Etiken
'Dct lr mvckct oanigt rn pctr rig i nlsm

-..1 fincrrr.r och rent otidligt rtt sroppl i

-unn.n d., tom men {ln ut ur nlsan "'
Ånnrt tu hclt olikt degens rcglcr'

lq

Låt musiken berätt ...
1700-tglcr musik bir på mtngr hcrntighc-

tcr. L.år dig t dr dc cnklr kodcrnr i titanr

musik.

C,

(r (

Lördag eftermiddag Stindag eftermiddag

Modetsväxlingar
En orcscntrtion rv l7Gtr'tcs Hlfuo&n
och'stilrr. Aldrig her modct fbrlndns rl
my.kct ,rnd.r.ti lrhundndc' Frrn rryvklrl
dll'trkrn'.

TVÅ hiotorisks före&ag
Ocbjodca Nqttpm &t dnrnrtirkr morrdct

ol Gu:nf III'
'tQn tu tdigcfmrc--, om dcn rrcndo ti:Lrrr

rlugkcdc i Frnlend.

Bygaochbo
f7'fftrleu bosted 1r ilskrd och imiEfld'

Htu fu du cn pre*nteti'on rv rlottoch kojr

Dräktcr till fcst och vnrdag
Korrckt kltdd ioifidn mh ut Fnm6nllt 

-,drmdrtktcn synar hgtcndc frln ruumpc- (
brnd till bindmÖrse-

D ans fort§iittni g2lkurs
Drnser ur l,Jrcrffi{fitTGtrbvir' En

i,nskv, PydtY{i'm'i'l': T-: 
dic

l.*jr &"o, nlgon ting Erut' f,

IlliistenenrEsnelI,,gn

En [okatrevy i två akter på xaskad i Btackeberg (gamta biografen vid Btackebergs torg)

och Spånga-Fotkan, i samarbete med Bromma Stadsdetsförvattning och Studieförbundet

Vuxenskotan.

pREltriliR på KASKAD II naqns kleckeur lg-ee
Fötjande förestätlningar:

Söndag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Söndag

12 mars 16.00 Kaskad

15 mars 19.00 Kaskad ] Ca Z för 100:-
16 mars 19.00 Kaskad I
18 mars 19.00 Kaskad

22 mars 19.00 Kaskad ! Ca Z för 100:.
23 mars 19.00 Kaskad I
25 mars 19.00 SPånga-Fotkan

26 mars 16.00 Spånga-Fotkan

Bitjettpris 90 kronor. Förköp en timme före aktuetl förestättning. Förbestättning på tet

80 07 30 etter 37 85 42. Barn under 15 år gratis. Förfriskningar serveras i pausen.

Medverkande: Conny Schrödet producent
Kjett 5kötd, regissör
Lars Wilhelmsson
Eva Kotdrup
Margareta Bitsch
Peter wahtstedt
Maria Saht

lngvar Eriksson, ktaviatur
Lage Matmsten, bas

Peter Sager, gitarr
Erik Sturk, fiol

l5
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16 eFt;ensr)orc;k
Årsmötet söndagen den 20 februari 2000

Nu går vi in i 2000-talet med många ideer och goda fÖrhoppningar'

Det visade inte minst årsrnÖtet, sorn blev välbesökt trots att det

kolliderade med en foreställning av Dans på scen' Ett progran med

Kedjan, Nackq Slagsta och Kungsiingens gillen, sorn rngar i

Ungdomsringens jubileumsfi rande.

Nya mdl
X,i-gu av de mål vi satte upp for 1999 lyckades vi uppfulla och nu

sikta; vi fiamåt. Till kvartalsmötet den 9 april har varje sektion

lovat skriva ner sina nya mål flor detta år. Har du ideer och fÖrslag

pratamednågonistyrelsenelleridensektiondetnännastberÖrl

Nya funktiontirer
Hert ny som funktioniir i vårt gille år Björn Dahlin, som ställer

upp i iokalkommittdn. Sju erfarna funktionärer har tagit på sig nya

uppgifte.. Birgitta Höglund i Danssektionen, Torstetr HÖglund i

Sanlsektionen Birgitta Weiss och Siw Magnusson som orrbud i

Spåiga-Tensta Kulturkornmittö sarnt Hans Karlsson, lnger Kavallin

och Hans Linder i Valberedningen.

Nya medlemmar
Mot"t hade den stora glädjen att väla in fem nya rnedlemlnar, solrr

alla gått nybörjar- ochfortsättningskurs och visat sig intresserade

av att göra en aktiv insats i vår verksarnhet'

Vi välkomnar Berit Cox, Martina och Johan Klintholm, Leena

Malmia samt Astrid Örerman.

Nya danser
Efter mOtet infonnerade Kenneth och Eina orn utvecklingen av

Dan,sglddje i Spanga- Niir vi i börian av pro-iektet utsattes fÖr

Axelinas vals, högt pä ti blev nog många av oss lite betiinksarnma.

Nu {år vi öva många roliga och lätta danser som t ex Vals Mignon'

Bostonvals. Branle, "Rumpedatren" och Liunbert Watk' Och vi

kiimpar vidare med Menuetten. Mer orn projektet på annan plats'

tt{ug


