Dan S 2018
Visst känns det speciellt, ja faktiskt riktigt små-spännande att ha ett helt nytt och fullständigt
o-dansat år precis framför fötterna! Vad skall vi tro om det nya dans-året och hur önskar vi att det blir?
I Borås GDF:s regi har vi möjlighet att dansa vid 29st olika tillfällen under år 2018. Utöver detta kommer
Julagillet som en extra bonus). Visst pirrar det både här och där i kroppen vid tanken på att det i
praktiken innebär 87timmars DANS, 290st fridans-omgångar eller noga räknat 870st danser fördelade
på 480st gammaldanser och 290st moderna dito! 145st sköna foxtrot och 145st bugg, för dem med
det där lilla extra sprattelbehovet(!).
Under hela 14,5 timmar har vi dessutom möjlighet att njuta av gemenskapen vid kaffeborden.
Himmel, ett nästan femton timmar långt kaffekalas!!!
Apropå dansvänner så vore det trevligt att få fler sådana, tänker Dan S, samtidigt som han naturligtvis
inte vill försumma, eller bli av med, dem han redan har…
Det gäller ju att, så gott han bara kan, vårda de relationer som uppstått.
Två sidor av allt
Det är ju så mycket i detta jordiska livet som har två sidor, vilket naturligtvis även gäller dansen:
Å ena sidan kanske bara några enstaka dansvänner innebär att relationerna lättare eller kanske
snabbare fördjupas, medan det å andra sidan kan vara spännande och utvecklande om det uppstår
helt nya bekantskaper... ju flera dansvänner, desto större utmaning kanske det blir…?
Är det förresten alltid bäst att veta så mycket som möjligt om dansvännerna, genom att lära känna
dem utan och innan, eller bör vi lämna ett lagom stort utrymme åt vår egen fantasi?
Se, där har vi de två sidorna igen. Å ena sidan vill Dan S komma närmare, fast å andra sidan kanske han
är rädd om sina drömmar… det är inte alltid lätt att veta vilket ben han skall dansa på!
Ett annat exempel på de två sidorna är det här med vanor. Å ena sidan är det en trygghet att ha
bestämda vanor, att nästan alltid göra det mesta på samma sätt, fast å andra sidan kanske man då
missar möjligheter som man inte ens kunde föreställa sig, trots ett visst mått av fantasi...
Nyårslöfte
Dan S har inte för vana att avge några nyårslöften men den här gången tänkte han sticka ut hakan
några små millimetrar och har lovat sig själv att han någon gång under år 2018 skall besöka ett
dansställe som han aldrig tidigare besökt.
Ja, nu är det skrivet så nu gäller det också att leva upp till skriftens ord…
Dan S tror på dansåret 2018, för visst är det särskilt roligt att leva när man får vara med och dansa!
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