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Varje gång ett litet barn hör 
rytmiska ljud börjar det härma 
rytmiska rörelser. Och efter ett tag 
så uppstår mönster i rörelserna. Så 
grundläggande är dansen. 
 

Lunds dansklubb Gåsastegets klubbinfo Gåsabladet kommer ut flera gånger per år 

 
 
HÄNT SEDAN SIST  
Festkommittén berättar lite om våravslutning av tisdagsdansen. 
 
Våravslutningen på tisdagsdansen 2/6  
 
Många sommarklädda dansare kom till Lomma dansrotunda för att ta de sista stegen 
på tisdagsdansen.  
 
Mr DJ spelade härlig sommarmusik och fick till och med repetera delar av repertoaren. 
Många härliga par dansade och många nya kombinationssteg och dansrörelser sågs.  
Festkommittén bjöd på fika och det bara kändes att nu är det sommar. 
Jörgen Mikkelsen foto. 
 
PS Att tisdagsdansen är slut betyder inte att man inte kan dansa på tisdagarna. Gå in på 
Gåsastegets hemsida där finns många möjligheter till dans alla dagar. 
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Fler bilder kan ses på https://adobe.ly/2JNzllz 
 
Notera gärna följande i din kalender:  
- 21/8 sparkar vi igång Tisdagsdansen med Voizie som spelar och det serveras fika!  
Mer information hittar ni på hemsidan! 
 
- 27 Oktober blir det höstfest med dans till Per-Håkans.  
Temat blir Svart & Vitt. Mer info kommer! 
 
 
Tankar om dans, Hämtat från UR Skola/ Inspelat vid Vetenskapsrådets 
kvartalsseminarium "Den dansanta människan" i november 2012. Moderator: Arne 
Jarrick. 
 
Varje gång ett litet barn hör rytmiska ljud börjar det härma rytmiska rörelser. Och efter 
ett tag så uppstår mönster i rörelserna. Så grundläggande är dansen.  
 
Forskare i allt från musikalisk gestaltning och dansinterpretation till medicin och 
molekylär biologi resonerar kring hur dansen blivit en del av människans 
civilisationsprocess och vad som händer inne i våra kroppar när vi dansar.  
 
Blir vi smartare av dans?  
 
Hur ser den skapande dansprocessen ut? 
 
Var går gränsen mellan mänsklig mekanik och besjälad maskin? 
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