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Bugg är en rolig och fartfylld
sällskapsdans som alla kan lära sig
och kan utövas med alla som lärt sig
lite om dansen. Bugg är i ständig
utveckling och blir roligare för varje
år. Saknar du danserfarenhet så är
bugg en perfekt start.
Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut flera gånger per år

TANKAR OM DANS.
För få män och för lite ungdomar som vill lära sig dansa. Antal danställen för socialdans
minskar. Det är några av de bekymmer som finns inom vår dansvärld idag. Det är
viktigt att visa att dans är roligt och att få nybörjaren att fortsätta dansa och att
intresset för socialdans ökar. Vi som dansar vet hur mycket dansen kan bidra med och
vi kan hjälpa till att förmedla den glädjen till den som är ny i dansen. För naturligtvis vill
vi ju gärna fortsätta njuta på dansgolvet så länge det bara går. En del av nedanstående
är hämtat från danshatten.
För få dansare
Det är ofta för få män som vill gå på danskurs och det är tråkigt för alla kvinnor som vill
men inte kan få vara med på den efterlängtade danskursen då det redan är överskott
på följare. För att komma med måste du ibland ha en danspartner.
Kan vi göra någonting för att lösa problemet. Att i en dansgrupp på sociala medier
skriva att männen måste komma oftare eller att de måste komma i grupp hjälper väl
inte, eller? De som kommer är ju inte en del av problemet, det spelar väl ingen roll om
killarna kommer i var sin bil? Att skriva att män är fega som inte dansar får dem
knappast att börja.
Hur skall man locka fler män att börja dansa och hur skall man locka fler ungdomar att
börja dansa? Hur får vi nybörjaren att fortsätta dansa och komma tillbaka till nästa
danstillfälle? Om vi alla hjälps åt så kan vi säkert få fler att börja dansa och att fortsätta
dansa.
-

Hjälp till att ändra mäns syn på pardans så att de vill och vågar dansa.

-

Avdramatisera dansandet, tänk på vilken bild av dansandet som du visar för
en man/ungdom som aldrig har dansat pardans, alla män/ungdomar kanske
inte är bekväma med den nivå av intimitet som uppvisas av de som är
”dansbitna”.

-

De nybörjare som vågar sig ut på socialgolvet förtjänar att vi andra tar väl
hand om dem och ser till att de trivs. Precis som så många andra tog hand om
oss när vi var nya på golvet. Det är ett sätt för oss att öka intresset för
socialdansen och att få de nya att gilla det och komma till nästa danskväll.

-

När det kommer en nybörjare, hjälp dem i dansen och att få upp
självförtroendet så att de fortsätter dansa.

-

Nedvärderande kommentarer om hur de dansade eller att neka nästa dans
hjälper knappast dem till att komma på nästa danskväll.

-

Dansa med nybörjare. De har vågat sig från kurslokalens trygghet och har inte
fastnat i mönster utan fokuserar mycket på sin egen grundteknik. Dessutom
är det fantastiskt roligt att se glädjen när de upptäcker att de hänger med på
allt som vi hittar på med dem.

-

Om du inte vet vad du kan göra så ta upp det till diskussion.
Med konstruktiva diskussioner kan man komma någonstans och
förhoppningsvis blir det bättre.

Redaktören: Har du synpunkter eller har du någon fundering du vill delge – skriv till
Gåsabladet redaktor@gasasteget.se.
Tillsammans bygger vi vår förening, vi är många som gör lite var! ”vi alla hjälps åt”
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