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Lindy Hop, American Tri-
bal Style Bellydance och
capoeira var några av de
danser som intog  Folkets
hus under Umeå Dansfes-
tival i helgen.
Jennie Davidsson var en
av besökarna som passa-
de på att prova på olika
danser.

Det står ett tjugotal nyfikna
besökare inne i Tonsalen
och lyssnar på Katarina
Klingberg. Hon står tillsam-
mans med Sandra Tähä, Yl-
va Klingberg och Anna Wal-
lenius i ena änden av det lju-
sa rummet. De utgör dans-
gruppen Midnattssol och
ska ge de nyfikna ett smak-
prov på American Tribal
Style Bellydance.

Många stilar
Under två dagar är det dans-
uppvisningar, prova-på-
pass, workshops och mycket
mer under festivalen. 

– Ambitionen har varit att
få med så många dansstilar
som möjligt, säger Hermes
Andersson, från Dansens
hus, som står bakom arran-
gemanget tillsammans med
kommunen och Umeå Fol-
kets hus.

Dansduell
Han uppskattar att ett par
hundra besökare kommit
och gått under dagarna och
tycker att det har varit myc-
ket lyckat. 

– Festivalen behövs för att
sprida dansen. Det är soci-
alt, hälsofrämjande och ger
ungdomar  en plattform som
gör att de inte hamnar mel-
lan stolarna, säger han.

Hermes Andersson baxar
ett mixerbord mot scenen

Jennie Davidsson provade på mycket under de två dagarna som Dansfestivalen höll i gång. Bland annat provade hon på American Tribal Style Bellydance.
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Rex årliga Rea!
7–29/1: Varje fred & lörd i  

matsalen, i baren mån–tors.

 090-70 60 50, rexbar.com

VINBAREN
Slink in på ett glas vin gärna

tillsammans med goda
ostar & charkuterier!

OFFICERSMESS
REX

Messens stora  
traditionella julbord

Dag och kväll

70 60 50, rexbar.com

Boka vårens/
sommarens bröllop och

fester i unik miljö!

Nu finns hela vår
meny även som 
CATERING!
www.olearys.se/umea

Nöjen i
Umeå

facebook.com/tapasbardeli
Storgatan 44  903 26 Umeå   I   Phone:  +46 90 70 10 11 

Vinn en middag
för två

SKÄRGÅRDSPAKET
KONFERENS

FÖDELSEDAG
i Västerbottens skärgård.

www.norrbyskar.info
0930-241 10


