Praktikavärdar våren 2019
Vi provar nu ett nytt upplägg denna vår för praktikan. Arbetsuppgifterna går som en dans om
vi alla hjälps åt. Styrelsen har gett i uppdrag till Pehr Olof Sund och Kersti Freed Klevmar att
vara praktikasamordnare under våren.
Ett tillfälle/termin är nedanstående personer praktikavärdar i par med någon. Detta
innebär att ni är på plats strax innan 18 och ställer i ordning. Mellan 18-19 tar ni extra hand
om ”nykomlingar” vid behov. Ni handlar och fixar fika till 20 ca. Samordnarna ser till att torra
basvaror finns på plats. Ni tar hand om kassan och ansvarar att det efteråt blir iordningställt
och låst.
Praktikalistan, instruktioner om värdskapet, vem/vilka som ansvarar för en kort introduktion,
vem som sköter musiken och några principer vad gäller spellistor, kommer att finnas på
anslagstavla på Kulturpalatset och på hemsidan efter medlemsmötet den 3/3.
Ni som oftast brukar besöka praktikan är redan uppsatta på en lista men vid förhinder kan ni
förstås byta med varandra, eller be någon som inte finns med på listan.
Ni som är vana vid att spela från listor på Spotify ansvarar också för musiken. Ni andra säger
till praktikasamordnarna så ordnar de någon som spelar.
Vad gäller tiden mellan 18-19 så kommer vi att ha en introduktion 18.00 i möjligaste mån.
Förstås bra och roligt om så många som möjligt av våra medlemmar vill bidra med att visa
något. Det kommer att finnas en lista på dem som vill hjälpa till med introduktioner. Mellan
18.30-19.00 erbjuds tid för egen träning och oftast möjlighet att få hjälp av mer vana
dansare. Vi återkommer med principer för musiken.
21/2 Agneta L och Bosse G

25/4 Christina H och Anders M

28/2 Marie H och Gunnar K

2/5 Guna H och Toufeek Y

7/3 Lisbeth och Gunnar

9/5 Angela S och Johan N

14/3 Sara och Mats

16/5 Marie N och Magnus W

21/3 Yvonne och Sven

23/5 Karin R och Gunnar S

28/3 Eva och Anders L
4/4 Maria och Leif
11/4 Birgitta och Lennart
18/4 SKÄRTORSDAG (oklart om det blir praktika)

Varma tangohälsningar Pehr-Olof Sund 0703291053 Kersti Freed Klevmar 0706150047

