INBJUDAN TILL SAUFs DANSFESTIVAL 2017
Theodoras Dansfestival – Syriansk (Arameisk) kulturell folkdans
Det är med stor glädje som vi härmed bjuder in alla våra lokalföreningar till årets dansfestival
2017. Detta blir andra gången som SAUF anordnar Drottning Theodoras Dansfestival och
tanken är att samla våra ungdomar och lokalföreningar från Sveriges alla hörn.
Dansfestivalens syfte är främst att samla våra syrianska (arameiska) ungdomar i landet för att ha
kul men samtidigt medvetandegöra och upplysa vikten av att värna om den syrianska (arameiska)
kulturen och dess olika delar, i detta fall kulturell folkdans. Det är viktigt dels för att bevara våra
kulturella folkdanser, men också för att föra vidare dessa till kommande generationer.
Målet med dansfestivalen är att låta personer vars intresse för dans är stort, att ta till sig
av de olika syrianska (arameiska) folkdanserna, dels på ett underhållande sätt men också
för att inte låta våra kulturella folkdanser dö ut.
Dansfestivalen 2017 har vi valt att döpa efter den syrianska (arameiska) drottningen Theodora.
Syftet med namnet är att uppmärksamma om vår syrianska (arameiska) historia och vi hoppas att
detta väcker tankar hos ungdomarna. Dansfestivalen kommer att innehålla tävlingsmoment, där
varje dansgrupp framför folkdans från den syrianska (arameiska) kulturen.
Dansgrupperna kommer att bedömas av en mycket kompetent jury bestående av 3-4 domare. När
en dansgrupp har dansat färdigt kommer den få feedback samt sina poäng presenterade av juryn i
form av siffer-skyltar. Efter att alla dansgrupper har framfört sina danser kommer juryns poäng
att sammanställas och därefter utses en vinnare.
Dansfestivalen är en mötesplats för alla syrianska (arameiska) ungdomar där de kan samlas och få
lära känna sin kultur genom kulturell dans och musik.
SAUFs förbundsstyrelse hälsar er hjärtligt välkomna med ert deltagande under Drottning
Theodoras dansfestival 2017!
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Varmt välkomna!

Följande inslag kommer Dansfestivalen att innehålla:
Musik
• Varje dansgrupp får fritt välja låtar att uppträda till från den medföljande låtlistan.
• Om en dansgrupp vill använda en annan låt än de som finns med på låtlistan ska denna
låt skickas in till kansliet 1-5 månader innan dansfestivalen för godkännande av
projektgruppen i SAUF. Versionen som godkänns av projektgruppen är den som ska
lagras i förbundskansliet och den låt spelas upp under dansfestivalen.
• Egenskrivna och egenproducerade låtar är okej att använda om dem uppfyller SAUF:s
krav. Vid användning av egna låtar ska det tydligt framgå, i anmälningstalongen,
kontaktnummer till låtskribent/sångare.
• Alla låtar som används under dansfestivalen ska vara på det syrianska (arameiska) språket.
• Varje låt får maximalt vara 5 minuter lång.
• Det är okej att mixa ihop godkända låtar, dock ska förbundskansliet underrättas om vilka
låtar dansgruppen ska använda.
• En låt får endast användas en gång per omgång. D.v.s. att alla dansgrupper ska använda
olika låtar i dem två omgångarna. Det innebär att en låt kan användas maximalt två
gånger under hela dansfestivalen.
Exempel: Om en dansgrupp använder sig av låten Hleymutho av Aydin Saliba i omgång
ett får ingen annan dansgrupp använda sig av denna låt i omgång ett. Däremot är det
okej att en annan dansgrupp använder den låten i omgång två, förutsatt att ingen annan
använder den samtidigt. Därför måste samtliga låtar skickas in för godkännande!
• När dansgruppen valt vilka låtar den ska använda för respektive omgång ska detta
meddelas till förbundskansliet omgående. Först till kvarn gäller för valet av låtar och
den dansgrupp som är först ute med att välja en låt till respektive omgång är också den
dansgrupp som får använda sig av låten.

Valet av musik kan skickas in under hela perioden fram till dansfestivalen.

Pausbidrag
Om er förening har ett pausbidrag som ni vill framföra, kontakta förbundskansliet.
Årets dansare
Varje dansgrupp ska utse en dansare i gruppen som är förtjänt av denna utmärkelse. Det kan
vara en person som varit väldigt aktiv i gruppen, varit hjälpsam och stöttande med mera. Dock
ska en motivering lyda i samband med nomineringen som görs på SAUFs hemsida.

Regler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Dansgruppen ska bestå av minst 5 personer och max 15 personer.
Dansgruppen bör bestå av både tjejer och killar, helst minst en flicka och en pojke.
Man får anmäla flera dansgrupper från samma förening, dock får samma dansare
endast uppträda i en dansgrupp.
Namn (med anknytning till den syrianska (arameiska) kulturen) på dansgrupperna
ska anges vid anmälning. Vid hjälp, kontakta förbundskansliet.
En dansledare är obligatorisk för varje dansgrupp. Dansledare får inte delta i dansen.
Varje dans får maximalt vara 5 minuter lång. Tid kommer att tas på varje dans.
Valet av danser är frivilliga, men ska ha koppling och grunder i syrianska (arameiska)
folkdanser.
Alla dansgrupper ska förbereda två danser.
Alla låtar som ska spelas måste vara på det syrianska språket. För att inga problem
ska uppstå, ska alla dansgrupper som deltar, i förväg meddela vilka låtar de ska dansa
till.
Alla i dansgruppen ska vara klädda i liknande tema.
I övrigt gäller de punkter som anges under rubriken musik även under rubriken
”regler”, samt de direktiv och angivelser som ges av SAUFs utnämnda projektgrupp.

ALLA ÖVERTRÄDELSER AV REGLERNA INNEBÄR AUTOMATISKT
AVDRAG FRÅN TOTALPOÄNG OCH KAN ÄVEN LEDA TILL
AVSTÄNGNING/UTESLUTNING!
Vid frågor eller funderingar kring reglerna eller dansfestivalen tveka inte på att höra av er
till kansliet!

Anmälan av dansgrupper sker via www.sauf.nu/dtd17
Senast 29 oktober 2017
CHECKLISTA FÖR LOKALFÖRENINGEN:
1. Anmälan inskickad?
2. Låt inskickad?
3. Årets dansare vald?

