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ÅLÄNDSKA DANSSKOLAN DUNDERDANS SPRIDER
DANSGLÄDJE PÅ FRIMÄRKE
Den 8 maj ger Åland Post ut ett frimärke där dansglädjen står i centrum. En ”dansande
fritidsgård” har åländska Erica Dunder kallat sin dansskola DunderDans som samlar barn,
ungdomar och vuxna med en brinnande passion för dans.
Må det vara julgatsöppning, som mellanakt i en fotbollsmatch eller stor galashow, dunderdansarnas
uppträdanden är alltid uppskattade och välbesökta. Bakom alltihopa står 32-åriga Erica Dunder från
Mariehamn. Hon har dansat sedan barnsben och blev redan i tonåren ledare för sin första dansgrupp.
2001 startade hon dansskolan DunderDans som idag har över 300 elever från 5 år till 30+. Ericas ledord
för dansstudion är gemenskap och glädje och hon vill ge tjejer och killar chansen att uppleva dans i en
rolig och avslappnad miljö. Dansstilarna varierar från showjazz, disco och cheer till hip hop, funk och
balett. Frimärket visar en vacker stilstudie i dans från den stora vårshowen i Mariehamns kulturhus
Alandica, där alla dansklasser och showgrupper visar upp sina nyförvärvade kunskaper i en rad olika
dansstilar.
Frimärket ges ut i ett miniark med 8 frimärken och frimärkets ram är ett nytt alternativ inom tjänsten Mina
frimärken, en tjänst för privatpersoner och företag som vill designa egna åländska frimärken. De personliga
frimärkena beställs genom Åland Posts webbshop på webshop.alandpost.com, där det finns flera olika
frimärksramar att välja emellan.

Utgivningsdatum

8.5.2020

Fotograf

Therese Andersson

Upplaga

25 000 ark

Valör

8 x Europa (14,40 €)

Pris FDC

2,60 €

Frimärkets storlek

28,8 x 43,2 mm

Miniarkets storlek

144 x 105 mm

Papper

135 g/m2

Perforering

13 per 2 cm

Tryckmetod

4-färgsoffset

Tryckeri

LM Group

Miniark och förstadagsbrev kan beställas på webshop.alandpost.com, per post till Åland Post Frimärken,
PB 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland, eller per telefon: +358 (0)18 636 641.
För mera information, kontakta: Heidemarie Eriksson, enhetschef Frimärken
e-post: heidemarie.eriksson@alandpost.com; tel.: +358 (018) 636 632

