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Lindy Hop, American Tribal Style Bellydance och
capoeira var några av de
danser som intog Folkets
hus under Umeå Dansfestival i helgen.
Jennie Davidsson var en
av besökarna som passade på att prova på olika
danser.
Det står ett tjugotal nyfikna
besökare inne i Tonsalen
och lyssnar på Katarina
Klingberg. Hon står tillsammans med Sandra Tähä, Ylva Klingberg och Anna Wallenius i ena änden av det ljusa rummet. De utgör dansgruppen Midnattssol och
ska ge de nyfikna ett smakprov på American Tribal
Style Bellydance.

Många stilar
Under två dagar är det dansuppvisningar,
prova-påpass, 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 arrangemanget tillsammans med
kommunen och Umeå Folkets hus.

Dansduell

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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Han uppskattar att ett par
hundra besökare kommit
och gått under dagarna och
tycker att det har varit mycket lyckat.
– Festivalen behövs för att
sprida dansen. Det är socialt, hälsofrämjande och ger
ungdomar en plattform som
gör att de inte hamnar mellan stolarna, säger han.
Hermes Andersson baxar
ett mixerbord mot scenen
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