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Landsforeningens 
Årsmøde 2015
Der indkaldes hermed til års-
møde i Landsforeningen Dan-
ske Folkedansere lørdag den 
18. april 2015.
Årsmødet foregår i: 
Huset – Hindsgavl allé 2 
– 5500 Middelfart.

Årsmødet afvikles lørdag, 
men der er mulighed for at 
bestille overnatning. Værelser 
bestilles hos Dorthe Topp Lar-
sen, sekretariatet på tlf. 6618 
5860 eller E-mail: 
dorthelarsen@folkedans.dk

Forslag, der ønskes behandlet 
på Årsmødet, skal indgives 
skriftligt til Landsforeningens 
Sekretariat inden den 15. fe-
bruar 2015. (adressen Enrum-
vej 6A , 5270 Odense N eller 
til mailadressen: 
folkedans@folkedans.dk).

Styrelsen



2015 ligger foran os. Klar til at blive 
brugt. Med 8760 ubrugte timer frem til 
næste nytår, har vi fået et stort lager af 
timer, vi bl.a. kan bruge sammen med 
vore venner omkring folkedansen og spil-
lemandsmusikken.
Frederikshavn bød på en af årets store 
begivenheder, med årets landsstævne. Et 
landsstævne i helt andre rammer end vi 
er vant til. Landsstævne på en herregård. 
Mange tænkte nok: ”Kan det lade sig gø-
re?”, første gang de hørte om det. Stæv-
neudvalget har igen denne gang lavet et 
kæmpe arbejde. Startende med at over-
bevise folk om, at det ville være muligt at 
holde et stævne i nogle gamle lader, på 
en gammel herregård. Det viste sig at væ-
re fantastiske rammer. Vi dansede helt 
bogstaveligt op og ned ad ladegulvet. Vi 
camperede på markerne og i haven om-
kring Knivholt. En ny ting, der faldt helt 
naturligt ved årets stævne, var fællesspis-
ning på gårdspladsen. Helstegt pattegris 
mellem de gamle stalde og lader med sto-
le og borde balancerende på de toppede 
brosten. Vi var igen i år vidne til et godt 
tilrettelagt stævne. Et stævne med nyt og 
gammelt. Et hårdt arbejdende stævneud-
valg og venlige effektive hjælpere.
Her i 2015 er der intet Landsstævne, men 
der skal lyde en stor opfordring til at mø-
des til NORDLEK 2015 i Viborg. Et spæn-
dende nordisk stævne i en spændende by.
Som I ved har Styrelsen i et stykke tid ar-
bejdet med Visioner for Landsforeningen. 
Vi har nu en tid arbejdet efter Visionerne 
og alt, hvad vi arbejder med, fører hen 
mod opfyldelsen af Visionerne. Jeg har i 
efteråret besøgt bestyrelserne i alle regi-
oner og de har alle fået en grundig gen-
nemgang af Visionerne og alt hvad dertil 
hører. Det har været en række gode mø-
der, hvor der er kommet klarhed om 
mange ting. Vi har haft mange gode dis-
kussioner og der er kommet mange hold-
ninger og kommentarer frem. Det har 
været rart at få denne meningsudveks-
ling.
Vi vil i Styrelsen gerne i kontakt med alle 
vore medlemmer. Derfor kommer vi ud til 
alle valgmøder i regionerne her i 2015. Vi 
gennemgår Visionerne og processen frem 
til de endelige Visioner. Desuden stiller vi 

gerne op til jeres spørgsmål og kommen-
tarer. Jeg håber, at I alle møder op. Det 
giver en stor sammenhæng i Landsfor-
eningen at mødes og dele synspunkter.
En af vore Visioner er at: ”LDF skal være 
samlende organisation for al folkedans i 
Danmark”. Dette har medført at gennem 
vi gennem 2014 har haft kontakt til rig-
tigt mange foreninger, der danser folke-
dans. Dorthe på sekretariatet har stået for 
denne kontakt. Det har været en spæn-
dende proces. Der har skabt mange kon-
takter og positive tilkendegivelser. Hvor 
mange nye medlemsforeninger det giver, 
er vi meget spændte på at se. Det har 
dog også stor værdi at Dorthes henven-
delse i langt de fleste tilfælde er blevet 
taget godt imod. Så er der skabt en indle-
dende kontakt. Der er ingen af de for-
eninger Dorthe har haft kontakt med, der 
er i tvivl om hvad LDF står for, og hvad vi 
kan tilbyde. Vi fortsætter arbejdet i det 
nye år.
Når vi snakker om at optage nye forenin-
ger og andre folkedanseformer i LDF, er 
der altid nogle der spørger: ”Hvad kan vi 
tilbyde dem?”. En af de ting vi kan tilby-
de er vores professionelle sekretariat. Vi 
har to dygtige sekretærer ansat. De tager 
sig af alt det daglige arbejde med at drive 
Landsforeningen. Løser små og store ad-
ministrative opgaver. Udsender varer fra 
butikken o.m.m. Men de kan også meget 
mere end de. De fungerer også som kon-
sulenter og kan hjælpe jer ude i forenin-
gerne med nye øjne på forskellige pro-
blemer. Kontakt sekretariatet, hvis I har 
noget, I mener, at de kan hjælpe med.
April er Årsmødetid. Vi fik i år lavet en 
spørgeskema undersøgelse blandt alle 
vore foreninger. Spørgsmålet var hvordan 
fremtidens Årsmøde skal afholdes. Der 
var to negative ytringer om den tidligere 
måde at holde Årsmøde på, som blev 
fremhævet af hovedparten af vore for-
eninger. Det var, at Årsmødet varede for 
lang tid, og at det var for dyrt. Begge dele 
har vi valgt at rode bod på ved Årsmødet 
i 2015. Vi afholder mødet på én dag, lige 
uden for Middelfart. Det, at vi ikke skal 
overnatte, betyder selvfølgelig også at 
prisen bliver betydeligt billigere, faktisk 
ca. en halvering af prisen. Efter Årsmødet 

vil vi evaluere om Årsmødet er blevet 
bedre eller ringere af det nye tiltag. Jeg 
kan oplyse, at de Styrelsesmedlemmer 
der er på valg i år, alle har tilkendegivet 
at de er villige til genvalg. Dette betyder 
at vi kun skal vælge ét Styrelsesmedlem, 
nemlig til den vakante plads. Jeg håber, 
der er nogle af jer, der har lyst til at stille 
op, så vi igen kan blive en fuldtallig Sty-
relse. Hvis du ikke ved om det er noget 
for dig, så kan du henvende dig til mig, 
eller et andet Styrelsesmedlem og høre 
hvad arbejdet går ud på. Det er et utroligt 
spændende arbejde at være med til at 
udvikle folkedansen i Danmark. Det er 
vigtigere nu, end det har været længe, 
med de medlemstal vi har i øjeblikket. 
Jeg glæder mig til at se jer alle til Årsmø-
det.
Jeg ønsker alle medlemmer af Landsfor-
eningen Danske Folkedansere: Godt nytår.

Jan Kirk Todsen, Formand

LANDSFORENINGEN 

DIF indberet-
ning - ja TAK!
Alle foreninger, som har været 
medlem af Landsforeningen i 2014, 
skal huske at indberette medlems-
tal til Danmarks Idræts-Forbund 
(DIF). Seneste frist for indberetning 
er den 31. januar 2015.
Foreningen har fået tilsendt en mail 
i december måned med vejledning 
og koder til registrering, via hjem-
mesiden www.medlemstal.dk.
HUSK: Alle frivillige personer, som 
har hjulpet i løbet af året, tælles 
med under punktet bestyrelsesmed-
lemmer og hjælpere. Alle personer, 
der har været aktivt medlem i 3 
mdr. eller mere i 2014 tælles med.
Landsforeningens andel af bloktil-
skuddet fra DIF beregnes bl.a. på 
baggrund af antal foreninger og 
antal medlemmer, så det er SUPER 
vigtigt for os alle, at huske denne 
indberetning, så vi fortsat kan ud-
byde uddannelse, kurser og forske i 
dragt- og dansehistorie. Er du i 
tvivl om hvordan, du bærer dig ad 
eller kører fast, er du velkommen til 
at kontakte Sekretariatet på 6618 
5860 mandag - torsdag kl. 10-13 
og torsdag tillige kl. 15-16.30.

Styrelsen

Formandens nytårshilsen
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Waaaaooouuuv  
– danmarksmester i 
folkedans!
Tanken var ved at bundfælde sig på turen hjem fra 
Odense med guldmedaljen tungt dinglende om 
halsen. Trætheden sad stadig i kroppen efter en 
lang og spændende konkurrencedag og en fanta-
stisk sjov aften- og nattefest. Søvn var det ikke ble-
vet meget til, men det spillede ikke så stor en rolle, 
for den helt uventede sejr ved det første DM i fol-
kedans virkede stadig som adrenalin i kroppen, og 
blev fulgt af en særlig sødmefuld fornemmelse. 
Holdets triumf havde været total, og et fantastisk 
sammenhold var blevet vekslet til dét ultimative 
værdighedstegn, der nu hvilede på mit bryst.
Sidenhen er beholdningen af guldmedaljer vokset, 
men intet kan slå den glæde og lykkelige fornem-
melse, når konferencieren udråber holdet som vin-
der af DM. Og selvom mine 34 år i folkedans har 
budt på rigtig mange sjove og spændende oplevel-
ser, kan intet slå det at deltage i en konkurrence, i 
det der er blevet min idrætsgren.
Arbejdet begynder allerede året før i september, 
hvor den første træning ligger. Når de obligatoriske 
danse er offentliggjort, bliver de gennemgået. Ide-
erne til det frie program skal afprøves, og begynder 
at tage form. Enhver detalje skal gennemgås og af-
prøves før den endeløse forberedelse munder ud i 
et sandt crescendo på selve DM-dagen.
Glæden ved at arbejde med folkedans ned i den 
mindste detalje og helt ind i selve dansens sjæl, er 
en helt særlig fornøjelse. Noget jeg ville ønske, at 
rigtig mange andre ville opleve tilfredsstillelsen 
ved. Og nok kan man ikke altid vinde en guldme-
dalje – og skuffelsen kan da også være fæl – men 
den glæde man finder, ved at arbejde med folke-
dans på den måde, kan ingen tage fra én. Lands-
foreningen Danske Folkedansere har med DM i fol-
kedans givet sine medlemmer mulighed for, at få 
nogle danseoplevelser af en helt særlig kaliber, og 
den vil jeg håbe, at mange fremover vil gribe. For 
mig har det betydet, at jeg har fået et helt andet 
syn på folkedans. En idræt hvor der også er mulig-
hed for at dygtiggøre sig ud over det sædvanlige, 
og hvor et koncentreret og målrettet arbejde kan 
give nogle enorme oplevelser.

Niels Winberg Clausen

er du vores nye styrelses kollega?
Så er der igen mulighed for at gøre sin mening gældende indenfor folkedan-
sen! Vi tilbyder dig nu en styrelsesplads!
Er du ildsjælen, der vil være med til at præge arbejdet i Landsforeningen?
Vi tilbyder dig gode styrelseskolleger, et hyggeligt mødelokale på sekretariatet 
og samarbejde med 2 meget dygtige og engagerede sekretærer.
Der er 3 weekend-styrelsesmøder om året samt 2 mindre i forbindelse med 
årsmødet og regionskonferencen samt møder i det/de underudvalg, som du 
vælger at gå ind i. Af hensyn til styrelsens geografiske sammensætning, vil 
det være en fordel at du bor på Fyn eller i Jylland, men det er vigtigere med 
den rigtige person end den rigtige bopæl.
Hvis du vil vide mere, inden du beslutter dig for at opstille til styrelsen på års-
mødet i april 2015, er du velkommen til at kontakte formand Jan Kirk Todsen 
på tlf. 2125 1820.

Styrelsen

LDF’s Formandspris 2015
Formandsprisen er en pris, der blev uddelt første gang i 2012. Prisen uddeles 
så vidt muligt én gang årligt. Uddelingen sker på Årsmødet.
Prisen kan kun gives til medlemmer af Landsforeningen Danske Folkedansere.
Dog ikke til enkeltmedlemmer.
Formandsprisen gives for en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats 
som frivillig foreningsleder i en medlemsforening under Landsforeningen Dan-
ske Folkedansere.
Prisen er pt. på kr. 5.000 samt et diplom, der kun benyttes i denne forbindel-
se.
Indstilling af kandidater til prisen kan foretages af alle LDF’s medlemmer, så 
hvis du kender en person, der passer til disse kriterier, så send dit forslag til 
Styrelsen senest den 15. februar 2015. (Adressen: Enrumvej 6A, 5270 Odense 
N eller send en mail til: folkedans@folkedans.dk).
En valgkomite bestående af Styrelsens formand, næstformand og kasserer ud-
vælger prisvinderen blandt de indstillede kandidater og underretter prisvinde-
ren, der inviteres til at deltage gratis i det kommende Årsmøde, hvor prisen vil 
bliver overrakt.

Styrelsen

Kender du ikke mindst én, der fortjener at modtage Landsforeningen Danske 
Folkedanseres Initiativpris i 2015?
Så er det lige nu tid til at indstille din favorit kandidat til modtagelse af LDF’S 
Initiativpris. Indstillingen af kandidater kan foretages af alle LDF’S medlemmer.
Ifølge LDF’S vedtægter gives prisen for en bemærkelsesværdig indsats i forbin-
delse med nye, anderledes eller interessevækkende initiativer, der rækker ud 
over det, vi almindeligvis kender på det folkekulturelle område inden for dans, 
dragter, musik, forskning eller andre områder, der arbejder til gavn for folkedan-
sen i Danmark. Du kan læse de nøjagtige betingelser for tildelingen på www.fol-
kedans.dk under ”landsforeningen” og herefter under ”Puljer og Fonde”. Prisen 
er på kr. 5.000,- samt et diplom, der kun benyttes i denne forbindelse. Forslag 
indsendes til LDF’s sekretariat inden den 15. februar 2015. (Adressen: Enrumvej 
6A, 5270 Odense N eller mail til: folkedans@folkedans.dk).
Styrelsen udvælger på det første møde efter indsendelsesfristen max. 10 kandi-
dater og videresender disse forslag med motivering til afstemning i regionsbe-
styrelserne. Hver regionsbestyrelse har 10 stemmer, der kan fordeles på flere 
kandidater. Regionsbestyrelserne melder tilbage senest den 1. april.
En valgkomite bestående af 3 styrelsesmedlemmer ser på resultatet og under-
retter prisvinderen, der inviteres til at deltage gratis i det kommende Årsmøde, 
hvor prisen vil blive overrakt.

Styrelsen

LDF’s InITIATIVPRIS 2015
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Hvem kan deltage?
I åben række kan alle, der er fyldt 14 år ved afviklingen af 
mesterskabet og som er medlem af LDF eller Spillemands-
kredsen.
I børne- og ungdomsrækkerne kan alle, der fyldt 6 år ved af-
viklingen og som er medlem af ovenstående. Det er muligt at 
tilmelde sig en række over ens egen alder, men ikke under.
Alle deltagere i åben række skal være iført danske folkedrag-
ter. Alle deltagere i børne- og ungdomsrækkerne har valgfri 
påklædning.

Hvad skal man danse?
Deltagere i åben række skal danse følgende tre danse: 

Dans Hæfte Musik

Den lille hamborger, døstrup Sdr. jyll. 27 305

Lette Hans, Nordfyn Fyn 9 85

Grisen brakte Laaret Møn 12 488

Lydfiler, til dansene, kan findes på Landsforeningens hjem-
meside under 'Konkurrencer i folkedans' – 'Regionsmester-
skaber 2015'. Her kan man også læse mere om konceptet for 
regionskonkurrencerne.

Deltagere i børne- og ungdomsrækkerne skal danse følgende 
danse:  

Dans Hæfte Musik

Række 1: 6-9 år

General Napoleon Løsblad Løsblad

Vride Rumpe Møn 487 Sideløb i stedet 
for polka

Række 2: 8-12 år

Fingerpolka Legestuen 394

Hornfiffen Randers 233

Række 3: 11-15 år

Russeren Løsblad Løsblad

Vals Vals Fri dans med 
egne variationer

Række 4: 14-25 år

Fannikedans Hæfte III Fannikedans

Hopsa Hopsa Fri dans med 
egne variationer

Regionskonkurrence i pardans 
for børn, unge og voksne

Danseudvalgene i region Syddanmark og Midtjylland, samt konkurrenceudvalget inviterer til

Løsbladsbeskrivelser til dansene, kan findes på Landsfor-
eningens hjemmeside under 'Konkurrencer i folkedans' – 
'Konkurrencer for børn og Unge'. Her kan man også læse me-
re om konceptet for regionskonkurrencerne.

Tid og sted
Lørdag den 7. marts 2013 kl. 13.00-16.30
STED oplyses senere, på hjemmeside, i trin og toner samt til 
foreningsformænd.

Tilmelding
Tilmelding inden d. 1. februar. Tilmeldingsblanketten, til 
åben række, findes på Landsforeningens hjemmeside under 
'Konkurrencer i folkedans' – 'Regionsmesterskaber 2015'.
Tilmelding til børne- og ungdomskonkurrencerne skal foregå 
ved kontakt til Morten Lisberg, på tlf.: 50 70 96 14 eller mail: 
muddy90@hotmail.com.

Pris
Deltagerne i åben række betaler et gebyr på 150 kr. per par, 
som indbetales til Landsforeningen samtidig med tilmelding.
Deltagerne i børne- og ungdomsrækkerne er gratis.

Præmier
De tre bedst placerede par bliver præmieret, placeringer bli-
ver offentliggjort på konkurrencedagen.

Dommere og Spillemænd
Landsforeningens konkurrenceudvalg udpeger dommere og 
spillemænd, som offentliggøres senest en måned før mester-
skabet (på hjemmesiden).

For yderligere oplysninger henvises til hjemmesiden www.
folkedans.dk – under 'konkurrencer i folkedans'.

Venlig hilsen Danseudvalgene i
Region Syddanmark og Midtjylland
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”Hør dansen 
kalder os til … ” 
DM i folkedans 
for par lørdag, 
den 9. maj 2015
Som overskriften siger, bliver der et 
DM i Folkedans for Par i 2015.
I DM i pardans er der tilmeldt 7 par 
i åben række og 7 par i ungdoms-
rækken så det er besluttet at der 
gennemføres et DM i pardans den 
9. maj 2015 for disse 2 rækker, 
samtidig med at vi skal have afvik-
let Landsfinalen for Regionsmestre.
Der er derimod kun tilmeldt 1 grup-
pe i række 1 og 2 grupper i række 
2 i DM for grupper. Konkurrenceud-
valget har evalueret situationen og 
besluttet at et DM for så få hold ik-
ke vil have nogen berettigelse, så 
vi må desværre meddele at der ik-
ke bliver noget DM i Folkedans for 
grupper i 2015.
Der arbejdes i øjeblikket på hvor og 
hvordan DM i pardans 2015 og 
Landsfinalen for Regionsmestre kan 
arrangeres, men det bliver centralt 
i landet.
Læs mere i februarnummeret af 
Trin & Toner og på hjemmesiden 
www.folkedans.dk hvor alle infor-
mationer om sted, tidspunkt, billet-
priser m.v. vil blive offentliggjort.
Husk også at det stadig er muligt at 
tilmelde sig til DM i pardans 2015.

Send en mail til
konkurrence@folkedans.dk og bed 
om at blive eftertilmeldt.
Husk også regionsmesterskaberne. 
Se under din region hvornår de bli-
ver afholdt og tilmeld dig på
www.folkedans.dk under regions-
mesterskaber.

Konkurrenceudvalget

Sommerkursus
for ældre på Højskolen Snoghøj

Højskolen Snoghøj

Vi skal, traditionen tro, også danse nog-
le af de store selskabsdanse fra Byerne 
– I år bliver det Ottetur – Promenade-
kvadrille og Dansk Nationaldans og så 
selvfølgelig Les Lanciers, som man har 
danset den i det danske borgerskab.

I forbindelse med de store selskabsdan-
se skal vi have et stort "Grande Bal", så 
tag det fine selskabstøj med.

Vi gentager succesen fra de foregående 
år og indbyder til et af Danmarks mest 
søgte folkedanserkurser for ældre.
Er du folkedanser? - Er du mellem 50 - 
100? - Har du tiden?
Så kom på sommerkursus ved Lillebælt 
og få en uforglemmelig oplevelse!
Højskolen Snoghøj arrangerer, i samar-
bejde med Landsforeningen Danske 
Folkedansere, et 14-dages sommerkur-
sus i dansk folkedans for ældre på Høj-
skolen Snoghøj, 7000 Fredericia
den 14. juni - 27. juni 2015

Mange ældre tager på højskole om som-
meren for at nyde  højskoleatmosfæren 
og det gode samvær med andre, og vi 
har i år atter bestræbt os på at lave et 
overflødighedshorn af fantastiske dan-
se- og musikoplevelser og spændende 
foredrag.
Hovedtemaerne på dette års kursus vil 
være dansene fra det gamle Vejle Amt 
og den vestlige del af Sønderjylland, 
med særlig fokus på Nordfriesland, hvor 
der findes nogle lette og spændende 
danse.

Fattigdom var ofte grunden til tyveri i 
gamle dage. Tyven Johan Frigath Joseph-

sen stjal træ i skovene omkring Odense. 
Billedet er taget af odense Politi i 1867.



TRIn & ToneR ∙ Nummer 1 ∙ Januar 2015 7 

I år vil de store temaer til 
foredragene være:
Forbrydelsens Ansigt – Vi får besøg af 
slægtsforsker og historiker Gitte Ber-
gendorff Høstbo, som vil fortælle om 
nogle af ældre tiders kriminelle og tri-
ste skæbner - Ligeledes vil vi komme 
på en spændende tur til det gamle 
Statsfængsel i Horsens, der nu er fæng-
selsmuseum – Per Sørensen vil holde 
foredrag om ”Brødets Historie” – Fra 
Stenalderbrød til moderne Bake-Off – 
brød. Vi skal også høre om de lange 
markedstraditioner, vi har i Danmark - 
og markeder ved de hellige kilder, bl.a. 
Dyrehavsbakken, og vi får en aften be-
søg af de jysk – fynske bakkesangerin-
der, kaldet ”Bakketanterne”.
Vi får også besøg af en foredragsholder, 
der vil fortælle om det smukke marsk-
område i det vestlige Schleswig (Nord-
friesland). Dette dejlige område skal vi 
senere besøge på en heldagstur.
De sidste år har de kendte personer 
bl.a. været Søren Ryge og Lille Palle. Vi 
får også denne gang besøg af en kendt 
person – Hvem det bliver, er endnu en 
hemmelighed – men glæd jer til en for-
rygende aften.

2 Halvdagsture:
Horsens og omegn - hvor vi bl.a. skal 
besøge, det i gamle dage, så berygtet 
Statsfængsel, som i dag er blevet til 
Fængselsmuseet.
Jelling og Engelsholm Slot – Vi skal be-
søge det nye kulturcenter ”Kongernes 
Jelling”, og senere skal vi drikke kaffe 
på Engelsholm Slot, hvor vi får fortalt 
slottets historie.

1 Heldagstur:
Nordfrisland. Heldagsturen vil i år gå til 
vestlige del af Sydslesvig, hvor vi har 
noget af den smukkeste marsk-natur. På 
turen vil vi også, traditionen tro, besøge 
en Ø. I år bliver det den frisiske ø, Nord-
strand, som i dag er landfast med ho-
vedlandet via en dæmning. Vi skal også 
besøge Friedrichsstadt, som med sine 
kanaler kaldes ”Nordfrislands Venedig”.
Pris: Kun 4950 kr. for 14 dage alt incl. 
(også halv- og heldagsture) - Det er så 
billigt, så har du råd til at blive hjem-
me? Tillæg for enkeltværelse.
Det tidligere statstilskud er i dag fra-
trukket prisen. - Nogle vil dog stadig 
have mulighed for at få tilskud fra kom-
munen, og højskolen vil være behjæl-
pelig med ansøgningen.

Tilmelding:
Kontakt Højskolen Snoghøj for brochure 
og tilmeldingsskema på tlf. 76 24 15 30 
mellem kl. 8.00-15.00.
Yderligere information: Annette Sten, 
Snoghøj, tlf. 76 24 15 30 eller Per Sø-
rensen, Kolding, tlf. 30 27 50 69.

Skynd dig med tilmeldingen, der 
plejer at være rift om pladserne!!! 
Velkommen til Snoghøj - både tidli-
gere og nye kursister.

Det er efterhånden en tradition for os at 
få den kendte, danske danseinstruktør, 
Helle Larsen, til at komme og undervise.
Helle har gennem de sidste, mange år 
arbejdet med alle de danske folkedanse. 
Når hun underviser, foregår det altid på 
en sjov og morsom inspirerende måde.
Udover dansene og foredragene skal vi 
også deltage i andre traditionelle høj-
skolearrangementer - såsom morgen-
samlinger og aftenarrangementer, hvor 
der bl.a. vil være rig lejlighed til at få 
rørt sangstemmen. Til nogle af aftenar-
rangementerne får vi gæster udefra, så-
ledes kommer, traditionen tro, en folke-
musikgruppe, denne gang bliver det det 
oprindelige ZAR med Christopher Davis, 
Rasmus Zeeberg og Steffan Sørensen, 
som i slutningen af 1990´erne og be-
gyndelsen af 2000´erne henrykkede 
folkedanserne på landsstævnerne. Den 
oprindelig gruppe kommer og ”fyrer 
den af” som i gamle dage. De spiller 
koncert og bagefter til sang og halløj.
Der vil også være rig lejlighed til at 
bruge computer - De, som har lyst, vil 
få hjælp til at bruge Internet og sende 
e-mails.

Lærere på kurset:
Danseinstruktør: Per Sørensen, Kolding
Spillemænd: Steffan Søgaard Sørensen, 
Kolding & Kristian Jørgensen, Køben-
havn
Gæsteinstruktør: Helle Larsen, Sengelø-
se, Sjælland
Aftengæster: Bakketanterne – musiker 
Christopher Davis, Rasmus Zeeberg
Højskolelærere: Forstander Claus Bock 
& lærer Lene Bruun Kristiansen, Snog-
høj

KURSER 

Per Sørensen

Zar anno 2000 Steffan & Kristian
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DRAGTER

Nordlek-organisationen, LDF, DFS, DGI Dans 
og Musik samt Viborg Kommune glæder sig 
meget til at byde jer alle sammen rigtig hjer-
teligt velkommen til NORDLEK 2015 i Viborg.
Vi har bestræbt os på at sammensætte et 
program, som er attraktivt for alle - børn, 
unge, børnefamilier og voksne - folkedan-
sere, spillemænd og ”turister”.
I det følgende vil vi gerne fortælle om alle 
de arrangementer, vi har planlagt for 

NORDLEK 2015. Da der i skrivende stund 
stadig er ca. 7 måneder til, at stævnet lø-
ber af stablen, kan der sagtens nå at kom-
me programændringer inden da. Derfor: 
Hold øje med stævnets hjemmeside www.
nordlek2015.dk, hvor I vil kunne læse se-
neste nyt.
Vi glæder os til at se jer i Viborg!

Velkommen til 
NORDLEK 2015

Instruktør-
kursus DRAGT 
2015 er klar
Se kursusfolder på  
www.folkedragt.dk

Temadag på 
Spillemands-
museet i Rebild 
Lørdag 30. maj 2015 er der 
temadag for dragt-
interesserede på Spille-
mands museet i Rebild.
Poul Lorenzen var skovrider i Rold 
Skov. Sammen med sin kone star-
tede han ”Himmerlandskvadrillen”. 
De arbejdede med danse og drag-
ter, og var meget efterspurgte med 
opvisninger både i Danmark og 
udlandet.
Det er deres pionerarbejde, vi skal 
stifte bekendtskab med på Spille-
mandsmuseet i Rebild.
Nærmere information kommer se-
nere.

Dragtudvalget i Region Nord 

Stævnecentrum med informationskontor vil være i Viborg Stadionhaller, Tingvej 5. 
Her vil rigtigt mange af danse- og musik arrangementerne også foregå ligesom salgs-
udstillingerne vil være placeret her. Af andre faciliteter kan vi nævne Teaterværkste-
det, Viborg Musikskole, Paletten, Tinghallen og Viborg Museum, som alle ligger i gå-
afstand af Stadionhallerne.

Stævneområdet
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Lørdag den 11. til tirsdag den 14. juli
Nordisk Sommerlejr for unge

Mandag 13. juli
12:00 - 02:00 Informations- og stævne-

kontor åben
20:00 - 23:00 Uformel samdans
23:00 - 02:00 Natdans

Tirsdag 14. juli
07:00 - 09:00 Morgenmad
07:00 - 02:00 Informations- og stævne-

kontor åben
09:00 - 11:30 Orkesterprøve 

Spillemandskoncert
10:30 - 12:00 Byvandring
11:00 - 13:00 Frokost 
11:00 - 17:00 Museumsudstilling åben
14:00 - 15:30 Stævneåbning
17:00 - 18:00 Nordisk sangcafé
17:00 - 19:00 Aftensmad
19:00 - 21:00 B&U åbning
19:30 - 23:30 Salgsafdeling åben
20:00 - 20:50 Legestue Danmark
20:00 - 20:50 Legestue Norge
20:00 - 20:50 Hæng-på-dans Danmark
20:00 - 21:30 Koncert, Norge
20:00 - 00:00 Spillemandsbal
20:00 - 00:00 Musikcafé
21:00 - 21:50 Legestue Suomi
21:00 - 21:50 Legestue Sverige
21:00 - 21:50 Hæng-på-dans Finland
21:00 - 21:50 Legestue Færøerne
22:00 - 22:50 Legestue Suomi
22:00 - 22:50 Legestue Island
22:00 - 22:50 Legestue Norge
22:00 - 23:50 Hæng-på-dans unge 

Finland/Danmark
23:00 - 23:50 Legestue Finland
23:00 - 23:50 Legestue Danmark
23:00 - 23:50 Legestue Suomi
00:00   Natdans

Onsdag 15. juli
07:00 - 09:00 Morgenmad
07:00 - 09:00 Møde fra National komiteer 

og Nationale møder
07:00 - 02:00 Informations- og 

stævnekontor åben
08:00 - 09:00 Sejltur med "Margrethe"
08:00 - 09:00 Træning til national-

opvisning Åland
08:00 - 10:00 Træning til national-

opvisning Danmark
09:00 - 10:00 Træning til national-

opvisning Grønland
09:00 - 11:30 Orkesterprøve 

Spillemandsmessen
09:00 - 11:30 Workshops, 

dragtudvalget
09:00 - 16:00 Historisk tur Finderup 

Lade, Mønsted Kalkgruber

09:30 - 11:00 Historisk byvandring + 
Domkirken

09:30 - 11:30 Udflugt Søndersø rundt & 
Nordisk park

10:00 - 11:00 Stomp workshop  
8 - 12 år

10:00 - 11:00 Workshop i sanglege fra 
Island

10:00 - 12:00 Workshop i Menuet, 
Danmark

10:00 - 12:00 Workshop i danse fra 
Finland

10:00 - 12:00 Workshop i danse fra 
Åland

10:00 - 15:30  Repetitionskursus i 
Baldanse Suomi – Island 
– Danmark

11:00 - 12:00 Stomp workshop  
13 - 25 år

11:00 - 12:00 Workshop i børnedanse 
fra Suomi

11:00 - 13:00 Frokost
11:00 - 14:00 Snapsetur
11:00 - 17:00 Museumsudstilling åben
13:00 - 16:00 Workshop for spillemænd 
   - Nordiske 

Menuettraditioner
13:00 - 16:00 Workshop for unge 

spillemænd
13:00 - 15:30 Opspil Rigsspillemænd
13:00 - 16:30 Istur for børn og familier
14:00 - 15:00 Workshop i børnedanse 

fra Danmark
14:00 - 15:00 Foredrag, dragtudvalget
14:00 - 16:00 Workshop i danse fra 

Færøerne
14:00 - 16:00 Workshop i danse fra 

Norge
14:30 - 15:30 Rundvisning på Viborg 

bryghus
15:00 - 16:00 Workshop i børnedanse 

fra Sverige
15:00 - 17:00 Danseworkshop for unge
15:30 - 17:00 Rundvisning på Viborg 

Rådhus
16:00 - 17:00 Nordisk sangcafé
16:00 - 17:00 Rundvisning på Viborg 

bryghus
17:00 - 19:00 Aftensmad
19:00 - 19:50 B & U Familiedans 

Færøerne
19:30 - 21:30 Nordisk folkloreaften
19:30 - 23:30 Salgsafdeling åben
20:00 - 20:50 B & U Familiedans Norge
20:00 - 20:50 Legestue Suomi
20:00 - 20:50 Legestue Sverige
20:00 - 20:50 Hæng-på-dans Norge
20:00 - 00:00 Spillemandsbal
20:00 - 00:00 Musikcafé
20:00 - 21:30 Koncert med Maja Kjær 

Jacobsen Trio, Danmark
21:00 - 21:50 Legestue Norge

21:00 - 21:50 Legestue Island
21:00 - 21:50 Legestue Danmark
21:00 - 21:50 Hæng-på-dans Suomi
22:00 - 22:50 Legestue Sverige
22:00 - 22:50 Legestue Finland
22:00 - 22:50 Legestue Færøerne
22:00 - 23:50 Hæng-på-dans unge 

Norge/Suomi
23:00 - 23:50 Legestue Danmark
23:00 - 23:50 Legestue Norge
23:00 - 23:50 Legestue Sverige
00:00   Natdans

Torsdag 16. juli 2015
07:00 - 09:00 Morgenmad
07:00 - 09:00 Møde fra 

Nationalkomiteer og 
Nationale møder

07:00 - 02:00 Informations- og 
stævnekontor åben

08:00 - 10:00 Træning til 
nationalopvisning 
Sverige

08:00 - 10:00 Træning til 
nationalopvisning Norge

08:00 - 10:00 Træning til 
nationalopvisning Island

09:00 - 10:00 Sejltur med "Margrethe"
09:00 - 11:30 Orkesterprøve 

Spillemandskoncert
09:00 - 12:00 Historisk tur, Hald Ruin
09:00 - 12:00 Nordens børn i Viborg - 

kunstworkshop
09:00 - 16:00 Historisk tur Finderup 

Lade, Mønsted Kalkgruber
09:30 - 11:00 Historisk byvandring + 

Domkirken
10:00 - 11:00 Workshop i sanglege fra 

Danmark
10:00 - 12:00 Workshop i Menuet, 

Norge
10:00 - 12:00 Workshop i danse fra 

Sverige
10:00 - 14:30 Repetitionskursus i 

Baldanse Norge - Sverige
11:00 - 12:00 Workshop i børnedanse 

fra Norge



Fredag 17. juli 2015
07:00 - 09:00 Morgenmad
07:00 - 09:00 Møde fra 

Nationalkomiteer og 
Nationale møder

07:00 - 02:00 Informations- og 
stævnekontor åben

08:00 - 09:00 Sejltur med "Margrethe"
08:00 - 10:00 Træning til 

nationalopvisning Suomi
08:00 - 10:00 Træning til 

nationalopvisning 
Finland

08:00 - 10:00 Træning til 
nationalopvisning 
Færøerne

09:00 - 11:30 Orkesterprøve 
Spillemandsmesse

09:00 - 12:00 Historisk tur, Hald Ruin
09:00 - 12:00 Nordens børn i Viborg - 

kunstworkshop
09:00 - 14:00 Udflugt til E Bindstow, 

Dollerup bakker, 
   Hærvejstæppet
09:00 - 16:00 Historisk tur Finderup 

Lade, Mønsted Kalkgruber
09:30 - 11:30 Udflugt Søndersø rundt & 

Nordisk park
10:00 - 11:00 Workshop i sanglege fra 

Færøerne
10:00 - 12:00 Workshop i Menuet, 

Island
10:00 - 12:00 Workshop i danse fra 

Suomi
11:00 - 12:00 Workshop i børnedanse 

fra Finland
11:00 - 13:00 Frokost
11:00 - 14:00 Snapsetur
11:00 - 17:00 Museumsudstilling åben
12:30 - 14:00 Orkesterprøve 

Spillemandskoncert
13:00 - 16:00 Nordens børn i Viborg - 

danseworkshop
13:00 - 16:00 Nordens børn i Viborg - 

musikworkshop
13:30 - 15:30 Veterantræf
14:00 - 15:00 Foredrag, dragtudvalget
14:00 - 16:00 Workshop i Menuet, 

Sverige
14:00 - 16:00 Workshop i danse fra 

Danmark
14:00 - 16:00 Kreativt værksted for 

børn
14:30 - 16:30 Spillemandskoncert med 

stort nordisk orkester
16:15 - 17:15 ”Skum-ager”-polka
17:00 - 18:00 Nordisk sangcafé
17:00 - 19:00 Aftensmad
19:00 - 19:50 B & U Familiedans Suomi
19:30 - 23:30 Salgsafdeling åben

20:00 - 20:50 B & U Familiedans 
Sverige

20:00 - 20:50 Legestue Finland
20:00 - 20:50 Legestue Suomi
20:00 - 21:30 Koncert, Suomi
20:00 - 21:50 Fællesdans polka, vals, 

schottish
20:00 - 22:00 Spillemandsmesse
20:00 - 00:00 Spillemandsbal
20:00 - 00:00 Musikcafé
21:00 - 21:50 Legestue Island
21:00 - 21:50 Legestue Norge
21:00 - 21:50 Legestue Sverige
22:00 - 22:50 Legestue Suomi
22:00 - 22:50 Legestue Danmark
22:00 - 22:50 Legestue Grønland
22:00 - 23:50 Fællesdans for unge, alle 

lande
23:00 - 23:50 Legestue Sverige
23:00 - 23:50 Legestue Finland
23:00 - 23:50 Legestue Færøerne
00:00   Natdans

Lørdag 18. juli 2015
07:00 - 09:00 Morgenmad
07:00 - 09:00 Møde fra Nationalkomiteer 

og Nationale møder
07:00 - 02:00 Informations- og 

stævnekontor åben
08:00 - 09.30 Generalprøve til Nordens 

Børn i Viborg
10:00 - 12:30 Dans og Musik i 

Kongernes By
11:00 - 13:00 Frokost
11:00 - 17:00 Museumsudstilling åben
13:00 - 15:00 Dans og musik på 

Borgvold
14:00 - 15:00 Event Nordens børn i 

Viborg
16:00 - 17:00 Familieturnering i 

rundbold
16:00 - 17:00 Nordisk sangcafé
17:00 - 19:00 Aftensmad
19:00 - 20:50 B&U Afslutning
19:30 - 22:00 Salgsafdeling åben
20:00 - 20:50 Legestue Danmark
20:00 - 21:30 Koncert, Sverige
20:00 - 22:00 Spillemandsbal
20:00 - 22:00 Musikcafé
21:00 - 21:50 Legestue Sverige
22:30 - 00:00 Stævneafslutning
00:00   Natdans

Søndag 19. juli 2015
07:00 - 09:00 Morgenmad
07:00 - 12:00 Informations- og 

stævnekontor åben
12:00   Skole- og campinglogi 

lukker
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11:00 - 13:00 Frokost
11:00 - 14:00 Snapsetur
11:00 - 17:00 Museumsudstilling åben
13:00 - 16:00 Workshop i Midtjysk 

spillemandsmusik
13:00 - 16:00 Nordens børn i Viborg - 

danseworkshop
13:00 - 16:00 Nordens børn i Viborg - 

musikworkshop
14:00 - 15:00 Foredrag, dragtudvalget
14:00 - 15:30 Danske folkeviser og 

færøsk dans
14:00 - 16:00 Kreativt værksted for 

børn
14:00 - 16:00 Workshop i Menuet, 

Finland
14:00 - 16:00 Workshop i danse fra 

Grønland
14:30 - 15:30 Rundvisning på Viborg 

bryghus
15:00 - 17:00 Danseworkshop for unge
15:30 - 17:00 Rundvisning på Viborg 

Rådhus
16:00 - 17:00 Rundvisning på Viborg 

bryghus
16:00 - 17:00 Nordisk sangcafé
17:00 - 19:00 Aftensmad
17:30 - 00:30 Historisk bal
18:00 - 19:30 Konkurrence i folkedans 

for par og grupper
19:00 - 19:50 B & U Familiedans 

Finland
19:30 - 21:30 Nordisk folkloreaften
19:30 - 23:30 Salgsafdeling åben
20:00 - 20:50 B & U Familiedans 

Danmark
20:00 - 20:50 Legestue Sverige
20:00 - 20:50 Legestue Finland
20:00 - 20:50 Hæng-på-dans Island
20:00 - 21:30 Koncert Phønix, Danmark
20:00 - 22:00 Spillemandsbal
20:00 - 00:00 Musikcafé
21:00 - 21:50 Legestue Finland
21:00 - 21:50 Legestue Danmark
21:00 - 21:50 Legestue Norge
21:00 - 21:50 Hæng-på-dans Sverige
22:00 - 22:50 Legestue Danmark
22:00 - 22:50 Legestue Suomi
22:00 - 22:50 Legestue Island
22:00 - 23:50 Hæng-på-dans unge 

Sverige/Island
22:00 - 00:00 Bal med balorkestret 

Midtjysk Medicin
23:00 - 23:50 Legestue Norge
23:00 - 23:50 Legestue Sverige
23:00 - 23:50 Legestue Færøerne
00:00   Natdans

Program
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Dans er selvfølgelig en hel central del af et NORDLEK-stævne, og vi har et spændende 
program klar til jer!

Hæng på dans
NORDLEK’s nye tiltag, der startede i Steinkier 2012.
Hér vil der i stedet for instruktion være ét eller flere fordanserpar (kendes på turkise 
NORDLEK t-shirts). De vil i samarbejde med deres musiker vise, hvad der kan danses til 
musikken. Man kan så frit vælge, om man vil følge/efterligne fordanserparret, eller blot 
danse dét, man selv har lyst til at danse til musikken.
Det vil primært være pardanse og få opstillingsdanse, og hvert land står for 1 time.
Det foregår på Paletten (et hyggeligt dansested kun små 10 min. gang fra Stadion-
hallerne), hver aften fra kl. 20-22, hvorefter de unge/ungdommelige fortsætter!
I sidelokalet er der musikcafé, så er benene trætte kan de også hviles dér.

Tirsdag  20:00 - 20:50 Hæng-på-dans Danmark
Tirsdag 21:00 - 21:50 Hæng-på-dans Finland
Tirsdag 22:00 - 23:50 Hæng-på-dans unge Finland/Danmark
Onsdag 20:00 - 20:50 Hæng-på-dans Norge
Onsdag 21:00 - 21:50 Hæng-på-dans Suomi
Onsdag 22:00 - 23:50 Hæng-på-dans unge Norge/Suomi
Torsdag 20:00 - 20:50 Hæng-på-dans Island
Torsdag 21:00 - 21:50 Hæng-på-dans Sverige
Torsdag  22:00 - 23:50 Hæng-på-dans unge Sverige/Island

Workshops
Vi har to slags workshops
Et med temaet menuet eller beslægtede typer. Idéen med temakurset er, at du i løbet af 
ugen kan få et indblik i de forskellige landes traditioner inden for menuet.
Det andet kursus er et med mere almindelige danse fra de forskellige lande. Dette for at 
give indblik i et bredere repertoire af landenes danse.

Onsdag 10:00 - 12:00 Workshop i Menuet, Danmark
Onsdag  10:00 - 12:00 Workshop i danse fra Finland
Onsdag 10:00 - 12:00 Workshop i danse fra Åland
Onsdag  14:00 - 16:00 Workshop i danse fra Færøerne
Onsdag 14:00 - 16:00 Workshop i danse fra Norge
Torsdag 10:00 - 12:00 Workshop i Menuet, Norge
Torsdag 10:00 - 12:00 Workshop i danse fra Sverige
Torsdag 14:00 - 16:00 Workshop i Menuet, Finland
Torsdag 14:00 - 16:00 Workshop i danse fra Grønland
Fredag 10:00 - 12:00 Workshop i Menuet, Island
Fredag 10:00 - 12:00 Workshop i danse fra Suomi
Fredag 14:00 - 16:00 Workshop i Menuet, Sverige
Fredag 14:00 - 16:00 Workshop i danse fra Danmark

Der er IKKE kursus i nordiske samdanse, da de danses som start på legestuerne hver 
aften.

Dans - Dans - Dans Historisk bal
Det er nu 6. gang, der bliver indbudt til 
Bal-arrangement i historiske bal danse i 
forbindelse med NORDLEK. Der har siden 
stævnet i Stavanger i år 2000 været ar-
rangeret et Grande Bal ved hvert NORD-
LEK. Dette NORDLEK er ingen undtagelse. 
Ballet vil blive afholdt i den smukke sal på 
Viborg Katedralskole.
Musikken leveres af ”Den Danske Quadril-
le-trio”, som er kendt overalt i Norden, da 
de ofte benyttes som Balorkester i de nor-
diske lande – de har også tidligere spillet 
i NORDLEK sammenhæng.
Der vil ikke før stævnet,blive afholdt kur-
sus i dansene, da alle dansene har været 
benyttet ved tidligere NORDLEK-stævner.
Der vil være mulighed for at hente danse-
beskrivelse, noder, lydfiler og videoopta-
gelser på en lukket server – skriv venligst 
til birthe@nordlek2015.dk, og I vil få et 
link udleveret.
Onsdag 10:00 - 15:30 Repetitionskursus i Bal-
danse Suomi – Island – Danmark
Torsdag 10:00 - 14:30 Repetitionskursus i Bal-
danse Norge - Sverige
Torsdag 17:30 - 00:30 Historisk bal
Max. 90 deltagere til Historisk bal

Dans i "Kongernes by"
Det store festfyrværkeri med dans og musik 
foregår i "kongernes by". Lørdag står i mu-
sikken og dansens tegn i Viborg by. Lande-
nes nationalopvisninger bliver vist på skift i 
centrum af Viborg, hvorefter alle går i fælles 
optog til Borgvold (en smuk park ved siden 
af søerne i Viborg), hvor vi i fællesskab vil 
skabe en feststemning med dans og musik. 
Her vil samspilsmelodierne og dansene bli-
ve fremvist, og der vil være mulighed for 
buskspil og dans i den blomstrende park.
Beskrivelse, noder og video af samdanse-
ne findes på www.nordlek2015.dk
Lørdag 10:00 - 12:30 Dans og Musik i Konger-
nes By
Lørdag 13:00 - 15:00 Dans og Musik på Borg-
vold
Træning til dansk nationalopvisning: 
Onsdag kl. 08:00 - 10:00.
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Nationale koncerter 
i Viborg Musiksal
Ved NORDLEK bliver der koncerter med 
nogle af de bedste nordiske folkemusik-
grupper. På Viborg Musikskole er der en 
koncertsal, som har en fantastisk akustik, 
og hvor der er plads til 270 tilhørere. Her 
vil der hver aften blive koncert med nor-
disk folkemusik, når det er bedst.
Fra dansk side byder vi ind med to virke-
ligt gode orkestre:

Koncert med Maja Kjær Jacobsen Trio
Sjove, skæve og helt almindelige midtjy-
ske viser – bakket op af violin, mandolin, 
klaver, guitar og bas.
Det midtjyske repertoire er unikt, og trods 
et specielt tonesprog og sange på en dia-
lekt, som er glemt for de fleste danskere, 
vækker det alligevel med garanti genken-
delse hos de fleste.
Maja Kjær Jacobsen Trio tager fat om roden 
på sange som engang har huseret i Midtjyl-
land. Traditionelle viser og ballader, eller 
tekster skrevet af midtjyske digtere, på dia-
lekt eller rigsdansk, traditionelle eller ny-
skrevne melodier. De gamle sange fremstår 
nu klare og skinnende nye; de er fulde af 
glæde, fester og fejringer, men også melan-
koli fra den hede som midtjyderne har gået 
på og pløjet sig igennem i generationer.
Ud over Maja Kjær består trioen af Rasmus 
Nielsen og Jonas Kongsted, som begge er 

Michael Sommer. Dog kræver det et rime-
ligt teknisk niveau, og at man kan spille ef-
ter orkesternoder. Der bliver 2 prøver un-
der stævnet, og noderne kan hentes på 
messens hjemmeside www.spillemands-
messen.dk, hvor man også kan læse mere 
om tilblivelsen og baggrunden.
Fredag  20:00 - 22:00
Orkesterprøve til Spillemandsmessen:
Onsdag 09:00 - 11.30 
Fredag 09:00 - 11.30
Messen opføres i Viborg Domkirke, og der 
er fri adgang for alle.

PR-opvisninger
Viborg By skal summe af dans og musik 
under hele NORDLEK - derfor vil vi gerne 
invitere alle dansegrupper, f.eks. regions-
hold, foreningshold, opvisningshold osv., 
til at give opvisning på byens torve og 
pladser. På hjemmesiden vil I kunne se, 
på hvilke tidspunkter og steder I kan give 
opvisning, og ved tilmeldingen booke je-
res gruppe ind på ét af disse tidspunkter.

Konkurrence
Der vil være mulighed for at stille op i 
konkurrence som gruppe. Hvert hold dan-
ser mellem 8½ og 10 min og bedømmes 
af et dommerpanel på 5 dommere fra 5 
forskellige lande – udpeget af stævnets 
danseudvalg. Konceptet for konkurrencen 
bliver bragt på NORDLEK’S hjemmeside, 
og man tilmelder sig samtidig med den al-
mindelige tilmelding til stævnet.
Torsdag 18:00 - 19:30

NYT NYT NYT!!! 
Som noget nyt, vil der ved NORDLEK i Vi-
borg være mulighed for at stille op som 
par med publikum som dommere (der 
konkurreres i 1 dans = schottish/rhein-
lænder med fri koreografi). Man danser i 2 
minutter i heat af max 8 par. Det er publi-
kum, der bedømmer og stemmer på deres 
yndlingspar. Se konkurrence betingelser-
ne på www.nordlek2015.dk
Torsdag 18:00 - 19:30

Nordisk folkloreaften
2 aftner bliver der folkloreshows med dan-
sehold fra hele norden. Vi skal se et festfyr-
værkeri af fantastisk dans og musik med 
deltagere i alle aldre, da de Nordiske Folklo-
reaftner skal afspejle NORDLEK 2015´s idé 
om, at det er et stævne for hele familien. 
Hvert land tildeles 12 minutter pr. aften.
De Nordiske Folkloreaftener foregår i Ting-
hallen, som er et professionelt koncertsted, 
med professionelle lys og lydforhold. Der 
er ca. 1.000 siddepladser/forestilling.
Onsdag 19:30 - 21:30
Torsdag 19:30 - 21:30

Legestuer
Der er legestuer i 2 haller hver aften (Hal1 
og 2). Til alle legestuerne startes med lan-
dets samdans. På den måde får alle et godt 
kendskab til landenes samdanse inden lør-
dag, hvor vi danser dem sammen på Borg-
vold.
Hvert land har 50 min legestue, så der er 
10 min. til at få skiftet orkester mm.
Derudover er der dans i Ulrik Wilbek lou-
nge, som er et lidt mere ”intimt” lokale.

Natdans
Intet stævne uden mulighed for natdans, 
så vi mødes på Paletten efter de normale 
danseaktiviteter er slut og giver den gas 
uden instruktion.
Mandag fra kl. 23.00, tirsdag til lørdag fra kl. 
00:00.

Musikarrangementer
Musik vil fylde Viborg og NORDLEK-stæv-
net og farve oplevelserne med nordisk 
folkemusik.

Spillemandskoncerter
Som noget nyt ved et NORDLEK-stævne har 
vi en spillemandskoncert, hvor alle spille-
mænd frit kan melde sig til at spille med. 
Der bliver 3 prøver i løbet af stævnet, og 
noderne vil kunne hentes på hjemmesiden.
Temaet bliver menuet og polskdans. I 
starten af 1700 tallet var menuet og 
polskdans de danse, man dansede i Nor-
den – særlig i Danmark og Finland. Mu-
sikken vi skal spille, bliver fra den tids 
store spillemænd, som var Jens Christian 
Svabo, Brødrene Bast og Rasmus Storm. I 
de nodebøger, man har fundet fra den tid, 
er der som oftest kun 1. stemmen – derfor 
vil melodi og udtryk være i fokus.
Orkesterleder er Johnnie Frederiksen, som 
har spillet i gruppen Baltinget, og under-
viser på spillemandsuddannelsen i Bjer-
ringbro.
Koncerten vil veksle mellem det store or-
kester og indslag med mindre grupper.
Fredag 14.30 - 16.30
Orkesterprøve til spillemandskoncert:
Tirsdag 09:00 - 11.30
Torsdag 09:00 - 11.30  
Fredag 12:30 - 14:00
Deltagelse i spillemandskoncert er gratis 
for udøvende musikere.

Spillemandsmessen
Spillemandsmessen er en gudstjeneste 
iklædt dansk folkemusik, og den første af 
sin art på dansk. Teksten er skrevet af Hol-
ger Lissner. Musikken er komponeret af Ivan 
Bjerre Damgård og Michael Sommer (fra 
gruppen "Jysk på Næsen"), med udgangs-
punkt i dansk traditionel dansemusik.
Spillemandsmessen er for blandet kor, so-
list (sopran) og orkester. Den blev uropført 
ved Danske Kirkedage i Roskilde i 2004 
og har været opført i mange kirker rundt 
omkring i Danmark.
Alle spillemænd kan melde sig til at spille 
med i orkesteret til denne fantastiske mes-
se under ledelse af Ivan Bjerre Damgård og 
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kendt fra bandet Trias, som modtog prisen 
som "Årets Talent" ved Danish Music 
Awards Folk 2012, og ligeledes i 2013 
blev nomineret i flere kategorier.
Onsdag 20:00 - 21.30

Koncert med Phønix
Phønix er én af sværvægterne på den 
danske og internationale folkscene.
Phønix bringer nyt liv til den danske mu-
siktradition, og når de går på scenen, gør 
de det med en sådan intensitet og musi-
kalitet, at det er en fryd at overvære – bå-
de for ører og øjne.
Deres helt unikke lydunivers har ført dem 
rundt i store dele af verden, på de største 
folk festivaler, såvel som de mest intime 
klubscener.
Phønix bygger sin musik på de danske/
nordiske rødder med sangtraditionen i fo-
kus. Resultatet er en nutidig folkemusik, 
der både peger tilbage og fremad. Phønix 
har eksisteret i sin nuværende form i ca. 
10 år, men bandet blev grundlagt helt til-
bage i 1990.
Phønix modtog 2 Danish Music Awards for 
albummet "Folk" i 2008 og 2 for album-
met "pigen & drengen" i 2002.
Torsdag 20:00 - 21.30
Vi har også programsat folkemusikkoncer-
ter med orkestre fra Norge, Sverige og Fin-
land (se programmet). De forskellige lande 
har dog endnu ikke fastlagt, hvilke orke-
stre vi kommer til at opleve. Nærmere op-
lysninger følger på www.nordlek2015.dk

Spilleworkshop: 
Nordiske Menuettraditioner
Der undervises i nordiske menuet traditio-
ner med instruktører fra de nordiske lande. 
I Finland og Danmark danses der menuet i 
levende tradition, og lige nu genopdyrkes 
menuet dansen på grundlag af historisk 
kildemateriale fra mange forskellige områ-
der i nordisk sammenhæng. Der skal spil-
les melodimateriale fra de forskellige tradi-
tionsområder, så mangfoldigheden i musi-
kalsk udtryk, spillemåder, frasering, rytmik 
og dans kan opleves og læres.
Onsdag 13:00 – 16:00

Spilleworkshop: 
Midtjysk spillemandsmusik
Der skal naturligvis også være mulighed 
for at stifte bekendtskab med den midtjy-
ske traditionsmusik og nogle af de gamle 
midtjyske spillemænd. Maja Kjær har fun-
det en nodebog efter spillemand og murer 
Anders Top, nedskrevet 1892 – 1897, og 
det bliver især melodier fra denne bog 
samt efter Tops spillefælle, kendt som Læ-
rer Frank, der bliver grundlaget for work-
shoppen.
Instruktører: Maja Kjær Jacobsen, Mette 
Kathrine Jensen og Rasmus Nielsen.
Torsdag  13:00 – 16:00

Spillemandsballer
Danserne har her mulighed for at danse 
til rigtig god musik uden en masse in-
struktion.
Spillemandsgrupper og -laug kan melde 
sig til at spille til et par timers legestue. 
Grupperne sørger selv for danseinstruktion, 
hvis der er behov for det. Man kan evt. af-
tale med nogle dansere, som kan vise dan-
sen. Ved tilmeldingen kan man vælge dag 
og tidspunkt, hvor man ønsker at spille.
Tirsdag, onsdag og fredag 20:00 – 24:00
Torsdag og lørdag 20:00 – 22:00

Bal med balorkestret Midtjysk Medicin.
Mette Kathrine Jensen, harmonika, Ras-
mus Nielsen, klaver, Maja Kjær Jacobsen 
på violin og en sang eller to, og i aftenens 
anledning Jonas Kongsted på bas, danner 
sammen et balorkester, som har taget den 
glemte midtjyske baltradition op til gen-
oplivning. Et forrygende bal med nogle af 
vores bedste dansespillemænd.
Torsdag  22:00 – 24:00

Musikcafé
Musikcaféen er et tilbud til spillemænd, 
som gerne vil underholde med noget god 
lyttemusik. Det kan være grupper eller so-
lister, eller måske nogen, som finder sam-
men i løbet af stævnet. Man kan booke en 
tid allerede ved tilmeldingen, men man 
kan også melde sig i løbet af stævnet.
Der bliver hyggelig café-stemning med mu-
lighed for at nyde en øl eller en kop kaffe, 
mens man lytter til god musik fra scenen.
Tirsdag - fredag 20:00 – 24:00
Lørdag 20:00 – 22:00

Nordisk Sangcafé
Der skal naturligvis også være mulighed 
for at synge nogle af vores dejlige nordiske 
sange under stævnet. Det bliver der rig 
mulighed for, da der bliver en times sang-
cafe hver eftermiddag under ledelse af for-

skellige nordiske værter. Fællessangen af-
holdes i Viborg Musikskoles musiksal, som 
er en fantastisk sal med rigtig god akustik.
Tirsdag 17:00 – 18:00  
Nærmere oplysninger om forsanger følger
Onsdag 16:00 – 17:00  
Dansk sang med Anja Præst Mikkelsen og Jes-
per Vinther Petersen
Torsdag 16:00 – 17:00 
Nærmere oplysninger om forsanger følger
Fredag 17:00 – 18:00  
Nærmere oplysninger om forsanger følger
Lørdag 16:00 – 17:00  
Færøsk sang under ledelse af Rasmus Joensen

Danske folkeviser og færøsk dans
På Færøerne er der en lang og rig traditi-
on for at danse og kvæde gamle danske 
folkeviser. Her skal vi høre om denne tra-
dition og om de enkelte viser og dansen, 
og vi skal naturligvis også træde og kvæ-
de nogle af dem. Det er Rasmus Joensen, 
der står for arrangementet.
Torsdag 14:00 – 15.30

Danmarks Rigsspillemænd
I 2012 fik Danmark en rigsspillemands-
ordning i lighed med de øvrige nordiske 
lande. Der er nu udnævnt 15 rigsspille-
mænd, og 7 har fået tildelt hædersbevis-
ning i bronze. Under NORDLEK 2015 af-
holder Danmarks Rigsspillemænd publi-
kumsåbne ”opspil”. Der bliver også mulig-
hed for at prøve sig selv af ved at spille et 
enkelt nummer, og få en venlig tilbage-
melding i publikums påhør. Ind imellem 
vil dommerpanelet fortælle om den dan-
ske rigsspillemandsordning sammenlignet 
med de andre nordiske ordninger.
Læs mere på www.rigsspillemand.dk
Onsdag 13:00 – 15.30

Dans og musik på Borgvold
Lørdag eftermiddag skal hele Viborgs cen-
trum summe af dans og musik. Der vil bli-
ve opvisninger rundt omkring i byen og 
på Borgvold. Der bliver optog med danse-
re og spillemænd. Optoget starter ved 
Domkirken og går ned til Borgvold, som er 
et stort grønt område ved Viborg søerne. 
På Borgvold er der mulighed for buskspil, 
hvor man møder op med sit instrument og 
finder sammen i grupper rundt i hele par-
ken og spiller, hvad man har lyst til og 
spiller op til spontane opvisninger. Afslut-
ningsvis skal vi alle samles og spille sam-
spilsmelodierne og danse samdansene.
Lørdag 10:00 - 12:30 
Dans og Musik i Kongernes By
Lørdag 13:00 - 15:00 
Dans og Musik på Borgvold
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ces. Torsdag og fredag forbereder og øver 
vi showet ”Nordens børn i Viborg”, som 
løber af stablen lørdag i Viborg bymidte 
og på Borgvold.
Alle børn kan tilmelde sig kunstwork-
shoppen – også børn der har tilmeldt sig 
dans eller musik.
Det er gratis at deltage i ”Nordens Børn i 
Viborg”, men tilmelding er nødvendig. Ne-
denfor kan du læse mere om de tre for-
skellige dele af eventen: Dans, musik, 
kunst.
Generalprøve:
Lørdag 08:00-09.30
Event Nordens børn i Viborg
Lørdag 14:00-15:00 

Danseworkshop - Nordens Børn i Viborg
Målgruppe: 8-16 år
Sammen med instruktørerne skal børnene 
forberede og træne et” nordisk danse-
show”, som skal vises lørdag i Viborg By 
og på Borgvold.
Der stilles ingen krav til dansemæssig er-
faring.
Instruktørerne Ingelise Rasmussen og Bir-
ger Lund har gennem mange år arbejdet 
med folkedans for børn og unge og har stor 
erfaring i at koreografere danseshows. De 
har desuden ved flere lejligheder vist en 
stor opfindsomhed, når det gælder om at 
lave optrædener, som tilgodeser forskellige 
aldersgrupper og niveauer.
Torsdag 13:00-16:00
Fredag 13:00-16:00
Tilmelding nødvendig.

Musikworkshop 
– Nordens Børn i Viborg
Målgruppe: 8-16-årige
Til et danseshow hører der naturligvis 
musik, og denne skal leveres af stævnets 
børn og unge. Stævnets børnespillemænd 
skal over to eftermiddage øve melodier til 
denne optræden under kyndig ledelse af 
instruktøren Anja Præst Mikkelsen.
Deltagerne vil blive delt ind efter deres 
musikalske niveau/erfaring.
Anja Præst Mikkelsen har spillet folkemu-
sik siden hun var barn og er uddannet 
musikpædagog fra det Jyske Musikkon-
servatorium og folkemusiker fra Det Fyn-
ske Musikkonservatorium. Hun har indgå-
et i et væld af musikalske sammenhænge 
og modtaget flere priser for sin spille-
mandsmusik. Hun er bl.a. aktuel med or-
kesteret Phønix og Anja Præst Trio. Anja 
har stor erfaring med undervisning af 
spillebørn.
Torsdag 13:00-16:00
Fredag 13:00-16:00

Og hvad er så egentlig ”Skum-agerpolka”? 
Det er ikke en stavefejl – mere vil vi ikke 
røbe her – tjek selv programmet ud.

B&U Åbning
Målgruppe: Børnefamilier (3-16 år)
På NORDLEK 2015 vil der være et særskilt 
åbningsarrangement for børnene. Her hå-
ber vi at alle børn og deres forældre vil 
møde op til en fornøjelig og uhøjtidelig af-
ten med overraskelser på børnenes præ-
misser. Nordens børn mødes her og hvert 
deltagerland præsenterer på skift et par 
danse/sanglege fra deres land, som de 
andre deltagere skal lære.
Tirsdag 19:00-21:00
Tilmelding ikke nødvendig.

B&U Afslutning
Målgruppe: Børnefamilier (3-16 år)
Ligesom der vil være en særskilt åbning, 
skal der også være en afslutning på bør-
nenes præmisser. Her inviteres børn og 
forældre på en let menu bestående af 
hotdogs.
Hvert deltager land instruerer et par dan-
se/sanglege fra deres hjemland.
Lørdag 19:00-20:50
Tilmelding nødvendigt.

Nordens børn i Viborg – Event
Vi skal bruge børn, der kan danse, børn 
der kan spille et instrument, og børn, som 
har lyst til at være med i en kreativ pro-

NORDLEK 2015 – 
Det er også for børn!
”Nordens børn i Viborg”, ”Skumager-pol-
ka”, ”Stomp”, ”Nordisk rundboldturnering” 
og ”Hæng-på-dans” er bare nogle af over-
skrifterne på de mange tilbud til børn og 
unge i programoversigten. Stævneudval-
get har lagt sig i selen for at gøre det at-
traktivt for børnefamilier at deltage i 
NORDLEK 2015, hvor B&U for første gang 
er et af hovedfokuspunkterne.
Inspireret af de mange gode tiltag på de se-
nere års Landsstævner og ikke mindst Fa-
milielandsstævnet på Fyn har vi sammensat 
et program, som forhåbentlig vil give delta-
gerne oplevelsen af, at NORDLEK i den grad 
også er for børn og børnefamilier.
Det er vigtigt, at børnene trygt og nemt 
kan færdes på stævneområdet. Derfor pla-
ceres der et familecampingområde umid-
delbart ved Stadionhallerne, hvor det me-
ste af stævnet foregår. Området er direkte 
forbundet til Hal 4, som bliver den hal, 
hvor stort set alle B&U aktiviteter skal 
foregå.

Børnene skal forkæles
Vi vil gerne forkæle børnene, og derfor skal 
de selvfølgelig have deres egen både åb-
nings- og afslutningsfest. Her håber vi, at 
alle børn og deres forældre vil møde op til 
en fornøjelig og uhøjtidelig aften med over-
raskelser - helt på børnenes præmisser.
Af andre aktiviteter kan nævnes sanglege 
og børnedans fra de forskellige nordiske 
lande, udflugt til et is-mejeri, kreativt 
værksted, unge-kurser både i dans og mu-
sik og familiedans hver aften. Og så skal vi 
selvfølgelig også have et lege-/hyggerum.
Vi har forsøgt at tilgodese både unge, store 
børn og små børn (fra 3-16 år). Vi har også 
tænkt på, at der er såvel dansebørn som 
spillebørn men også børn, som er hverken 
eller. Når de kommer til Viborg, skal de og-
så kunne føle sig som en del af stævnet.

Nordens børn i Viborg
Desuden har vi også den ambition, at bør-
nene kommer til at føle nordisk samhørig-
hed, og at de vil knytte venskabsbånd på 
tværs af sprog og landegrænser. Derfor 
bygger vi med en række danse-, spille-, og 
kunst-workshops i løbet af torsdagen og 
fredagen op til en spændende event, som 
løber af stablen lørdag. Instrueret af nogle 
knalddygtige og kreative instruktører for-
enes Nordens børn i tre udtryksformer – 
dans, musik og kunst i et spektakulært 
show i Viborg by og på Borgvold.
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Tilmelding nødvendig med information 
om instrument /hvad er instrumentet 
stemt i, alder og spilleerfaring i antal år. 
Det er nødvendigt at medbringe eget in-
strument til workshoppen.

Kunstworkshop 
– Nordens Børn i Viborg
Målgruppe: 8-16 år
Børnene skal sammen med Vincent lave 
en ”kulisse” samt nogle rytmeinstrumen-
ter, som skal indgå i showet.
Alle børn kan deltage i kunstworkshop-
pen - også de der deltager i enten danse- 
eller musikworkshoppen.
Instruktør: Vincent Carpophore
Vincent er født og opvokset i Frankrig, har 
rejst meget i bl.a. Indien og Grønland, 
men er nu bosiddende i Danmark med sin 
familie. Vincent er amatørkunstner og ar-
bejder med alt fra træskulpturer til billed-
kunst. Han har bl.a. lavet kunstprojekter i 
skoler og institutioner og har en stor evne 
til at inspirere børnene kreativt.
Torsdag 09:00-12:00
Fredag 09:00-12:00
Tilmelding nødvendig

”Skum-ager”-polka
Målgruppe: Børn, unge og legesyge voksne
Stævnets sjoveste aktivitet foregår i mas-
sevis af skum. Vi skal lege og danse i 
skum fra en skumkanon. Få et godt grin 
og bliv ren på samme tid.
Fredag 16:15 - 17:15
Ingen tilmelding

Workshop – Sanglege
Målgruppe: Børnefamilier 3 år + forældre 
/ bedsteforældre
Workshop for de mindste børn og deres 
forældre, hvor der undervises i det pågæl-
dende lands traditionelle sanglege.
Onsdag 10:00-11:00  Island
Torsdag 10:00-11:00  Danmark
Fredag 10:00-11:00  Færøerne
Tilmelding ikke nødvendig

Workshop – Børnedans
Målgruppe: 6-12 år + forældre / bedste-
forældre
Danseworkshop for børn, hvor der under-
vises i det pågældende lands traditionelle 
danse.
Onsdag 11:00-12:00  Suomi
Onsdag 14:00-15:00  Danmark
Onsdag 15:00-16:00  Sverige
Torsdag 11:00-12:00  Norge
Fredag 11:00-12:00  Finland
Tilmelding ikke nødvendig

egen gårdbutik og ismejeri. Her får børne-
ne mulighed for at være med til at lave is 
på ismejeriet og snakke med dyrene på 
gården. De voksne, der tager med, kan 
nyde en kop kaffe og smage den is, der 
bliver fremstillet på gårdens ismejeri.
Se mere på www.mollevang.nu. Turen 
varer 3½ time.
Onsdag 13:00-16.30
Max. antal deltagere: 50.

Kreativt værksted
Målgruppe: Børn 3-16 år (mindre børn 
ifølge med en voksen)
I det kreative værksted skal der nørkles 
med perler og meget andet. Du kan bl.a. 
knytte venskabs-armbånd og forære det 
til en god ven derhjemme eller en ny ven 
fra et andet land på stævnet.
Torsdag 14:00-16:00
Fredag 14:00-16:00
Tilmelding nødvendig.

B&U Familiedans
Målgruppe: Børn 6-16 år + forældre / 
bedsteforældre
Landene er på skift vært for en legestue 
for børn, hvor forældre også er meget vel-
komne.
Onsdag 19:00-19:50   Færøerne
Onsdag 20:00-20:50   Norge
Torsdag 19:00-19:50  Finland
Torsdag 20:00-20:50  Danmark v/Hanne Bor-
ding Jørgensen
Fredag 19:00-19:50  Suomi
Fredag 20:00-20:50  Sverige
Tilmelding ikke nødvendig

Familieturnering – Rundbold
Målgruppe: Børn og børnefamilier
Hvilket deltagerland skal kåres som Nor-
disk mester i rundbold? Børnefamilierne 
inviteres her til en munter dyst i rund-
bold. Hvert land skal stille med et hold 
med både voksne og børn.
Lørdag 16:00-17:00

Udflugt – Istur til Møllevang Ismejeri
Målgruppe: Børn fra 6 år og familier med 
børn
Mødested: Foran Tinghallen
Lav din egen is og klø en kalv bag øret.
Vi skal besøge en stor gammel slægtsgård 
med mange køer, kalve og heste. Gården 
ligger i en skøn natur tæt ved Tange Sø. 
Udover køer og heste har gården også har 
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Legerum
På stævnet vil der i Hal 4 være et område, 
hvor børnene kan tegne, spille spil og lig-
nende. Der vil være opsyn med området, 
men ikke decideret pasning af børnene. 
Altså forventes det at børn, som ikke kan 
færdes på stævneområdet alene, ledsages 
af en voksen.
Ingen tilmelding

Stomp
Musikalske rytmer og høj energi på baljer, 
kosteskafter, vanddunke og meget mere.
Instruktøren Johnnie Frederiksen er mu-
siklærer og folkemusiker, og han er en 
mester i at organisere ”larm”, så det smel-
ter sammen til rytmisk festfyrværkeri.
Onsdag 10:00-11:00  8-12 år
Tilmelding nødvendig

Familie Camping
Hvis man er en familie med børn er det 
vigtigt at aktiviteterne ligger tæt på, hvor 
man bor. Derfor indretter vi en camping 
plads umiddelbart ved stævnehallerne til 
børnefamilierne, så det er trygt og nemt 
for børnene at færdes på stævneområdet 
og finde legekammerater. Toilet og bad 
findes i stævnehallerne. Campingenhe-
derne vil blive fordelt umiddelbart efter 1. 
april. Tilmeldinger, der kommer ind heref-
ter vil blive placeret på ledige pladser, og 
ikke nødvendigvis i nærheden af ønsket 
forening / gruppe.

på suveræne baller: ”Bal med danse fra 
forskellige lande”, Leg uden grænser” v/
Vill og Susanne, ”Stomp” v/Johnnie Frede-
riksen og masser af fri jam/dans og hygge.
Der bliver masser af fantastiske work-
shops, som alle kommer til at deltage i på 
tværs af alder, køn og nationalitet:

Teaterworkshop, Opdag din indre skue-
spiller! Livsglad teaterleg sprængfyldt 
med energi v/ Rebecca og Amalie fra tea-
terskolen HF Flow

Tips og tricks til samspil mellem dans 
og musik. Kom og improviser, bliv over-
rasket og få en sjov oplevelse! v/ Frederik 
Pustelnik – uddannet fra folkemusikkon-
servatoriet i 2010 (violin) og dertil en 
fremragende danser.

Dansk folkedans Oplev nogle af de man-
ge spændende variationer indenfor dansk 
folkedans! v/ Anette B. Dalstrup – uddan-
net instruktør og dertil en både dygtig 
danser og spillemand.

Finsk folk jam + karalien dance Oplev 
Paula fra Finland, som giver os et indblik 
i forrygende finsk folklore!
Svenske dansevariationer. Oplev spæn-
dende dansevariationer fra Sverige med 
Per Olsson og Magnus Ewaldz.
Crea’ Dance Moderne, eksperimentel 
dans, kropsbevægelse, mimik, iscenesæt-
telse – en skøn blanding af dans og tea-
ter!! v. den fantastiske franske koreograf 
og instruktør Claire Gattet, grundlægger af 
dansegruppen Crea’ Danse ( www.crea-
danse.tarare.com)
Du kan læse hele programmet på www.

Spændende 
program for Unge
Unge dansere, musikere og teaterfolk tyv-
starter i fuld fart med en fantastisk spæn-
dende Nordisk Sommerlejr for dans, musik 
& teater/scenekunst før det store NORDLEK 
programmet skydes i gang. NORDLEK er 
også det store samlingssted for unge dan-
sere og musikere, som vil mødes til mange 
spændende events herunder ”Skum-ager 
polka”, ”Stomp”, ”Hæng-på-dans”, ”Spille- 
og danseworkshops” og “Natdans”, og I 
skal selvfølgelig bo på Ungdoms Camp, 
som ligger tæt på hallerne.

Nordisk Sommerlejr
Glæd jer til en forrygende optakt til 
NORDLEK, hvor ungdommen rystes godt 
sammen ved hjælp af dans, musik, rytmik, 
performance, iscenesættelse, kropsbevæ-
gelse og leg! Sommerlejren er for alle fri-
ske, nysgerrige og interesserede unge i 
alderen +/- 14-25 år !! Er du danser, spil-
lemand – eller noget helt andet - så kom 
bare og få nogle sjove dage sammen med 
andre unge fra hele Norden.
Lejren starter lørdag den 11. juli og slutter 
tirsdag den 14. juli, når NORDLEK-stævnet 
starter. Man kan vælge kun at deltage i 
sommerlejren og så rejse hjem eller man 
kan deltage i både lejren og stævnet – 
hvilket vi synes, vil være mest naturligt. 
:0)
Overnatning er i klasselokaler på skolen, 
hvor alle aktiviteter også foregår – med-
bring selv liggeunderlag og sovepose. 
Sommerlejren er røgfri og alkoholfri!!
Det super spændende program byder bl.a. 
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Dragter og 
udstillinger
Dragtudstilling på Viborg Museum
I dragtudstillingen har vi valgt at fokusere 
på noget, som er karakteristisk for danske 
folkedragter, nemlig de mønstervævede 
hvergarnsstoffer. Hvergarnsstoffer består 
af en hør- eller bomuldstrend med islæt af 
uld. De er meget forskellige af udseende: 
ensfarvede, ternede, stribede eller møn-
stervævede. På udstillingen kan man føl-
ge de mønstervævede hvergarnsstoffer 
gennem stilperioderne fra Rokoko til Ny-
rokoko og se, hvordan moden skifter i så-
vel snit som mønstertype.
I udstillingen vil der også være noget om 
landsbyvæverne, som har skabt disse 
smukke stoffer, og om deres baggrund.
Der er en dejlig museumshave, hvor man 
kan nyde en kop kaffe.
Der er gratis adgang under stævnet mod 
fremvisning af stævnearmbånd.
Tirsdag til lørdag 11:00 - 17:00

Foredrag
På Viborg Museum tilbydes i stævneugen 
3 dragtforedrag (på dansk):
”Mønstervævede hvergarnsstoffer i dan-
ske folkedragter”
Foredraget relaterer direkte til udstillingen 
og fortæller om udviklingen i vævemønstre-
ne og den modemæssige påvirkning. Der vil 
desuden blive fortalt om landsbyvæverne 
og om deres baggrund. Hvor har de lært 
teknikkerne, og hvad har inspireret dem?
Foredragsholder: Gitte Nødskov, medlem 
af LDF’s dragtudvalg, og tidligere undervi-
ser på uddannelsen for dragtinstruktører.
Onsdag 14.00-15.00

Workshop for unge spillemænd 
(13 –25 år)
På denne workshop, specielt for de unge 
spillemænd, bliver der dels leget med mu-
sik fra Midtjylland, dels fra andre egne - 
fokus er på hvordan man får musikken til 
at blive spændende og sprængfyldt med 
energi, samt hvordan man eksperimenterer 
med, og nytænker den traditionelle musik.
Instruktører: Maja Kjær Jacobsen, Rasmus 
Nielsen og Jonas Kongsted.
Onsdag 13:00 – 16:00
Tilmelding nødvendig

Stomp
Målgruppe: 13-25 år
Musikalske rytmer og høj energi på baljer, 
kosteskafter, vanddunke og meget mere.
Instruktør Johnny Frederiksen er musik-
lærer og folkemusiker. Han er en sand 
mester i at organisere ”larm”, så det smel-
ter sammen til rytmisk festfyrværkeri.
Onsdag 11:00-12:00
Tilmelding nødvendig

”Skum-ager”-polka
Målgruppe: Børn og unge
Stævnets sjoveste aktivitet foregår i mas-
sevis af skum. Vi skal lege og danse i 
skum fra en skumkanon. Få et godt grin 
og bliv ren på samme tid.
Fredag 16:15-17:15

Ungdoms-camp
NORDLEK er også mødestedet for Nordens 
unge, og derfor har vi lavet en Ungdoms-
camp på Paradepladsen, som ligger tæt på 
stævnecentrum. Det bliver helt vildt hygge-
ligt at bo tæt sammen med gamle venner og 
bekendte fra kurser og andre stævner og 
samtidig få nye kammerater fra de andre 
nordiske lande. Toilet og bad findes i stæv-
nehallerne. Campingenhederne vil blive 
fordelt umiddelbart efter 1. april. Tilmeldin-
ger, der kommer ind herefter vil blive place-
ret på ledige pladser, og ikke nødvendigvis i 
nærheden af ønsket forening / gruppe.

nordlek2015.dk.
Tilmelding til Nordisk Sommerlejr foregår 
via stævnets hjemmeside.
Pris: Kr. 500, som er inklusive ophold og 
forplejning under sommerlejren.
Lejrcheferne Susanne og Vill Plesner Pe-
tersen glæder sig meget til at se jer!

Danseworkshop for unge
Målgruppe: 13-25 år
Workshop to eftermiddage med henholds-
vis Henrik Larsen og Christian Obel. Unge 
fra alle de nordiske lande vil hér få lejlig-
hed til at møde hinanden i ungdommelig 
dans, og blive udfordret i deres dans.
Onsdag 15:00-17:00
Torsdag 15:00-17:00

Hæng-på dans unge
Målgruppe: 13+
Hæng på dans for de unge hver aften fra 
kl. 22.00 - 23.50 på Paletten
Hvad er nu det for noget!? - Jo her er der 
INGEN instruktion, men i stedet et "for-
danser par" eller flere. De kendes på tur-
kise NORDLEK t-shirts. De danser for/vi-
ser hvad musikken der spilles kan bruges 
til. Så er det muligt at "gøre ligesom dem" 
eller danse lige dét man selv har lyst til. 
Hvert land har 1 time hvor nogle fordan-
sere sammen med deres musikere skaber 
rammerne for dansen. Hæng-på dans 
foregår på Paletten, som er under 10 min 
gang fra stadionhallerne.
Tirsdag 22:00-23:50 
Hæng-på-dans unge Finland/Danmark
Onsdag 22:00-23:50 
Hæng-på-dans unge Norge/Suomi
Torsdag  22:00-23:50 
Hæng-på-dans unge Sverige/Island
Fredag 22:00-23:50 
Fællesdans for unge, alle lande

Natdans
Intet stævne uden mulighed for natdans, 
så vi mødes på Paletten efter de normale 
danseaktiviteter er slut og giver den gas 
uden instruktion.
Mandag fra kl. 23.00, tirsdag til lørdag fra kl. 
00:00.



18 TRIn & ToneR ∙ Nummer 1 ∙ Januar 2015

Udflugter
Sejltur med "Margrethe"
Mødested: Golfsalonen
Start dagen med en dejlig sejltur på Vi-
borg Søerne. Turen starter på broen ved 
Golf Salonen. Herfra sejler vi under Ran-
dersvejen og kommer over i Søndersø. 
Nyd stilheden, den skønne natur og en 
flot udsigt ind over byen. Efter turen på 
Søndersø, sejler ”Margrethe I” tilbage un-
der Randersbroen, over i Nørresø. På den 
østlige side af søen, også kaldt ”Guldky-
sten”, ligger mange store moderne villaer, 
mens vest siden mere byder på ældre 
bygninger. Rundt om begge søer findes 
der dejlige vandrestier, der flittigt bliver 
benyttet til gå- og løbeture.
Efter en times sejlads lægger ”Margrethe 
I” til ved Golf Salonen, som ligger i parken 
”Borgvold”. Borgvold er Viborgs grønne 
oase og et populært udflugtssted for både 
børn og voksne i alle aldre. Her er der le-
geplads for småbørn, en friluftsscene, 
hvor der ofte er musikalsk underholdning, 
og sidst men ikke mindst et stor parkan-
læg med flotte blomsterbede, buske og 
træer. Borgvold parken går helt ned til 

der anvendes knaphulssting og tungesting.
Der vil også være eksempler på anvendel-
se af håndsyede knapper i moderne tøj.
Underviser: Karin Becker
Onsdag 09.00 - 11.30

Løslommer
Løslommer er en praktisk ting, som har 
hørt til kvindedragten. Den blev anbragt 
med en snor eller et bånd rundt om livet 
under det yderste skørt eller under for-
klædet og blev brugt til at medbringe 
småting.
De kunne være lavet af f.eks. trykte bom-
uldsstoffer – evt. syet i patchwork, af silke 
eller vadmel. Vadmelslommerne var ofte 
broderede. Ofte var lommerne lavet af re-
ster fra andre klædningsstykker.
Også til dragterne, vi bruger i dag, er en 
løslomme praktisk til de småting, vi ellers 
ville have i en taske, og det giver mulig-
hed for at have hænderne fri.
I denne workshop vil man stifte bekendt-
skab med forskellige typer af løslommer, 
og man vil have muligheden for at prøve 
at sy en løslomme valgt ud fra et par mu-
ligheder, som vil ligge i færdige pakker.
Underviser: Kirsten Emiland
Onsdag 09.00 - 11.30

Færøsk workshop
Her bliver der undervist i to typer bånd:
Brikvævning
Slyngede og virkede bånd
Underviser: Elsy Joensen
Vi har her ved bladets deadline endnu ik-
ke fået tilbagemelding om workshops fra 
de øvrige nordiske lande, men hold øje 
med hjemmesiden, hvor man kan læse om 
seneste nyt.

Salgsudstillinger
Salgsudstillingerne finder man i Hal 3 i 
Stadionhallerne. Der vil findes et udvalg 
af dragtmaterialer til brug for fremstilling 
af folkedragter, som LDF forhandler. Der 
vil være strikkegarn, silketørklæder, halv-
silketørklæder, forskellige bånd samt sy- 
og strikkeudstyr. Af praktiske grunde er 
der kun et mindre udvalg af metervarer, 
men du kan se hele udvalget på udstillin-
gens computere, og har du bestilt varer i 
LDF’s netbutik senest 29. juni, vil varerne 
blive leveret på stævnet (husk at angive, 
at de skal leveres på stævnet).
Teglborg Sko vil også være at finde på ud-
stillingen, og foreløbig har finnerne til-
kendegivet, at de gerne vil have en stand. 
Der kommer muligvis flere fra de øvrige 
nordiske lande, så følg med på hjemmesi-
den, som løbende opdateres.

Tirsdag til fredag 19.30-23.30
Lørdag 19.30-22.00
Vi håber på og regner med, at der ligele-
des vil være udstilling og salg af noder, 
cd’er og diverse PR-materiale.

Udstillinger i byen
I Viborg midtby vil der blive udstillet 
dragtkopier og dukker.

”Metalbroderede huer på Sjælland i 
perioden 1820-1870”
På Sjælland udviklede metalbroderierne på 
kvindernes huenakker sig op igennem 
1800-årene. Der ses store forskelle på ud-
formningen af huerne, samt i mønstrene og 
i udførelsen af broderierne. I det nordlige 
og nordøstlige område ses metalbroderier i 
en meget overdådig udførelse, hvorimod 
de er noget mindre prangende andre ste-
der på Sjælland. I foredraget kan man høre 
om denne udvikling, samt hvor og af hvem 
disse fantastiske broderier blev fremstillet.
Foredragsholder: Anna-Margrethe Jonsson, 
formand for LDF’s dragtudvalg og undervi-
ser på uddannelsen for dragtinstruktører.
Torsdag 14.00 - 15.00

”Hoser, hosebindere og 
hosekræmmere i de jyske hedeegne”
Midt i 1600-årene åbnede der sig nye 
muligheder for de fattige bønder og deres 
koner i Midt- og Vestjylland til at tjene en 
ekstra skilling ved at strikke – ikke bare 
til eget brug, men til salg.
Hjemmearbejdet ændrede sig til en regu-
lær hjemmeindustri med faste leverancer 
og forhandlere ud over hele landet, og 
den sluttede først ind i 1900-årene med 
at være danskernes leverandører af uldne 
sokker og undertrøjer.
Foredraget vil give nogle bud på hvornår, 
hvor, hvordan og hvor meget.
Foredragsholder: Marianne Bro-Jørgensen, 
fhv. museumsinspektør, Viborg Museum
Fredag 14.00 - 15.00

Workshops
Fra dansk side tilbyder vi 3 workshops. 
De tre undervisere er alle instruktører på 
LDF’s uddannelse for dragtinstruktører.
Virkede bånd
Teknikken er gammel, og de ældste fund i 
Danmark er fra en vikingetidsgrav i Mam-
men ved Viborg. De flade, flettede bånd 
anvendtes i folkedragten som strømpe-
bånd, hvilket de med deres elasticitet er 
meget velegnede til.
Underviser: Lena Agerskov
Onsdag 09.00 - 11.30

Håndsyede knapper
Vi syr forskellige typer af hvide knapper til 
skjorter. Knapperne sys med hørtråd, og 
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Udflugt Søndersø rundt & Nordisk park
Mødested: Golfhotellet
Har du lyst til en gåtur rundt om en af Vi-
borgs søer, får du her en god mulighed for 
det. Turen starter ved Golf Hotellet, hvor 
du kan nyde kunst i stor størrelse. Fra juni 
til august er der opstillet en række kæmpe 
store malerier under ”Billboard Painting 
Festival”. Viborg er det eneste sted i ver-
den, hvor du kan finde Billboard Paintings 
i det fri.
Vi går rundt om søen, hvor stierne mange 
steder følger vandkanten. Søen er 5,6 km 
i omkreds. Stien rundt om Søndersø bliver 
brugt af mange motionsløbere, men også 
Viborgensere nyder den afslappende 
spadsere- og vandretur rundt om søen.
På østsiden af Søndersø forlader vi stien 
og går videre til Nordisk Park. Nordisk 
Park blev anlagt fra 1994 til 1997 i samar-
bejde med Foreningen Norden- Viborgs fi-
re nordiske venskabsbyer: Dalvik i Island, 
Hamar i Norge, Lund i Sverige og Borgå i 
Finland. De fire lande har hver især været 
med til at bestemme de egnskarakteristi-
ske planter, der findes i hvert sit område 
af parken. I Nordisk Park er der også op-
stillet træskulpturer, der viser figurer fra 
den nordiske mytologi. På turen gennem 
Nordisk Park vil en guide fortælle om par-
ken, mens vi drikker en kop kaffe/ the og 
får en bid brød.
På vejen hjem går vi gennem Klosterha-
ven med de store flotte urtebede
Turen slutter ved Golf Hotellet. Er der del-
tagere, der ikke har lyst til at gå hele tu-
ren rundt om Søndersø, så kan man til-
slutte sig holdet ved Nordisk Park og del-
tage derfra. Denne gåtur er ca. 1.5 km. 
Lang.
Onsdag 09:30 - 11:30
Fredag 09:30 - 11:30
Max. antal deltagere: 30 personer

Nørresø, hvor du kan komme tæt på store 
flokke af ænder, der ofte bliver madet af 
familier med børn.
Onsdag 08:00 - 09:00
Torsdag 09:00 - 10:00
Fredag 08:00 - 09:00
Max. antal deltagere: 60 personer

Byvandring i den gamle bydel
Mødested: Domkirkepladsen
Viborg er en gammel kongeby og en af 
Danmarks ældste byer med spor helt til-
bage til oldtiden. Frem til 1660 blev alle 
danske konger hyldet på tinge i Viborg. 
Højadelige herremænd og katolske bisper 
smykkede byen med fornemme bygnin-
ger, blandt andet den karakteristiske Vi-
borg Domkirke med de 2 tårne. I flere af 
gaderne omkring midtbyen er brolægnin-
gen bevaret, og de gamle huse bliver ved-
ligeholdt med stor omhu.
Under byvandringen vil en af Viborgs 
dygtige guider, vise rundt i de gamle mid-
delalderlige gader og fortælle om Viborgs 
spændende historie. Efter byvandringen 
vil der være mulighed for at besøge Vi-
borg Domkirke på egen hånd. Her kan du 
se kunstneren Joakim Skovgaards farve-
strålende malerier af bibelhistorien, et 
helt enestående og fantastisk kunstværk.
Vil du se mere kunst af Skovgaard famili-
en, er et kik indenfor på Skovgaard Muse-
um et besøg værd. Skovgaard Museet lig-
ger lige overfor Domkirken. Her havde 
Dronning Margrethe II udstillet sine male-
rier i 2010.
Tirsdag 10:30 - 12:00
Onsdag 09:30 - 11:00
Torsdag 09:30- 11:00
Max. antal deltagere: 30 personer

Rundvisning på Viborg Rådhus
Mødested: Indgang ved Rådhuset
Vi samles i Multisalen, hvor der vil være 
foredrag. Bygningen er meget moderne i 
sin udformning, og er et energi bæredyg-
tigt rådhus. Efter foredraget er der rund-
visning på de forskellige etager.
Vi slutter i kantinen, hvor der er kaffe og 
småkager, og hvor der er mulighed for at 
stille spørgsmål.
Bronze skulpturerne foran bygningen er 
lavet af den norske kunstner Kjell Nupen.
Onsdag 15:30 -17:00
Torsdag 15:30 -17:00

Udflugt til E Bindstow, 
Dollerup bakker, Hærvejstæppet
E Bindstouw er et gammelt skolehus fra 
ca. 1792, der i dag fungerer som egnsmu-
seum i landsbyen Lysgaard, lidt syd for 
Viborg. Her vil en lokal beboer fortælle 
om, hvordan man i vinterhalvåret, når 
mørket havde sænket sig over skolestuen, 
tændte tællelysene og de voksne - både 
kvinder og mænd -samledes for at strikke, 
fortælle historie og synge viser.
Her vil du se resultatet fra dragtudvalgets 
arbejdende værksted.
Efter rundturen på museet, kører bussen til 
det smukke naturområde ved Hald Sø og 
Dollerup Bakker. Her står vi ud af bussen, 
nyder det særprægede landskab, mens vi 
spiser den medbragte frokostbolle.
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Historisk tur, Hald Ruin: De 5 Hald’er 
og Hald Hovedgård
Mødested: Foran Tinghallen
I den skønne natur ved Hald Sø finder du 
de 5 Hald’er. Vor guide kan fortælle en 
lang og spændende historie, der går helt 
tilbage til 1300 tallet.
Det 1. Hald - Brattingborg Hald blev byg-
get på bredden af det første Hald Sø.
Det 2. Hald – Niels Bugges Hald - blev op-
ført af en den mægtige herremand, Niels 
Bugge. Hald’en blev under Dronning Mar-
grethe den 1. revet ned, så stenene kunne 
bruges til Viborg Domkirke.
Det 3. Hald ”Bispens Hald” blev opført i 
1528 af den sidste katolske biskop – Jør-
gen Friis. Det runde borgtårn med fange-
kælder er genopført og er meget besøgt, 
da den indbyder til leg og ophold.
Af det 4. Hald ”Ryttergeneralens Hald” er 
kun de to hvide have pavilloner tilbage i 
dag. Herregården var anlagt i parken ved 
den nuværende Hald Hovedgård.
Det 5. Hald ”Krabbes Hald”, i dag Hald 
Hovedgård blev stedet, hvor den sårede 
danske hær blev genopbygget med årlige 
øvelser efter det ydmygende nederlag i 
slaget ved Dybbøl.
I dag huser Hald Hovedgård bl.a. Det Dan-
ske Forfatter- og Oversættercenter og bru-

bliver mulighed for at gå en tur i dalen, 
hvor der er opsat store mindesten med 
navne på op-dyrkere. Du kan også stige 
op på det nye udkigstårn og nyde udsig-
ten over dette flotte naturområde.
Efter besøget i Kongenshus Mindepark 
kører vi til den gamle traditionsrige Grøn-
høj Kro, hvor en fortælleglad kroejer vil 
underholde os med gode historier om 
gamle landbrugsredskaber og Morten 
 Korch Museet.
Her kan der købes kaffe, kage og andre 
forfriskninger på kroen.
Onsdag 09:00 - 16:00 
Torsdag 09:00 - 16:00
Fredag 09:00 - 16:00
Max. deltagere pr. tur: 50 personer

Snapsetur - Besøg Viskum Snaps
Mødested: Foran Tinghallen
Viskum Snaps producerer kryddersnapse, 
og benytter mere end 90 forskellige kryd-
derurter.
Ejeren Birthe Ladefoged bor på en 4-læn-
get gård fra 1929, og har i mange år be-
skæftiget sig med anvendelse af krydder-
urter til fremstilling af snapse. Der produ-
ceres ca. 30 forskellige kryddersnapse, 
som sælges fra gårdens butik eller én gros 
til salgssteder i hele landet.
I den gamle stald, der er indrettet som ca-
fe, får vi 2 stykker smørrebrød, 1 øl og 
smager på 2 snapse.
Onsdag: 11:00 -14:00 
Torsdag: 11:00 -14:00 
Fredag: 11:00 -14:00
Max. deltagere pr. tur: 50 personer 

Derefter kører bussen videre langs med 
søen, forbi Hald Hovedgård, gennem Hald 
Ege og frem til Søndermarkskirken. I kir-
ken hænger det 10 meter lange håndbro-
derede Hærvejstæppe, som er broderet af 
lokale kvinder. Tæppet, med de 13 hoved-
motiver og 30 mindre motiver, fortæller 
hærvejens historie.
I Søndermarkskirken, som er en rundkirke, 
er der en speciel døbefond, der er formet 
som et muslingeskal, og som skal symboli-
sere de kristnes vej fra dåb til grav.

Fredag 09:00- 14:00
Max. antal deltagere: 50 personer

Historisk tur til Mønsted, 
Kongenshus og Grønhøj
Mødested: Foran Tinghallen
Vi kører gennem landsbyen Finderup, 
hvor Danmarks konge Erik Klipping blev 
myrdet i år 1286. Derefter kører vi til 
Mønsted Kalkgruber, der er verdens stør-
ste kalkmine.
Der er 60 km minegange, og der er mulig-
hed for at køre med minetog ind i gruber-
ne. Under besøget ser vi også kalkværket, 
en verden af oplevelser, der fortæller om 
geologi, flagermus og lange arbejdsdage.
Efter togturen og film vil vi nyde den med-
bragte frokostbolle og en øl eller vand.
Herefter går turen videre over Dagbjerg 
Dås til Kongenshus Mindepark. Mindepar-
ken blev oprettet i 1953 til ære for hedens 
opdyrkere.
Her får man et fint indtryk af hedearealets 
størrelse og dens uendelige vidder. Der 
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Veterantræf
Veterantræffet er for alle, som gerne vil 
mødes og genopfriske minderne fra de 
mange gode NORDLEK-stævner, man har 
deltaget i og for alle, som gerne have et 
lille indblik i, hvad der er foregået ved 
tidligere stævner.
Samtidig fejrer Nordlek-organisationen, at 
det i 2015 er 40 år siden, at Nordlek-afta-
len blev indgået og det nordiske samar-
bejde indenfor folkedans, folkemusik og 
folkekultur blev formaliseret.
På programmet er dans, musik og sang fra 
de nordiske lande, billedkavalkade fra 
NORDLEK gennem tiderne, festtale – og 
naturligvis kaffe og kage!
Fredag 13:30 - 15:30

VI-KAN
Vi glæder os til at byde VI-KAN dan-
sere og spillemænd velkomne til 
NORDLEK i Viborg. Indkvarteringen 
vil ske på Vestervang Skolen, som er 
i ét plan. Programmet er endnu ikke 
fastlagt, men der vil være nordiske 
legestuer og workshops, udflugt og 
måske en festaften, ligesom alle VI-
KAN dansere og spillemænd selvføl-
gelig skal være med til den store 
event Dans og Musik i Kongernes By 
og på Borgvold. Nærmere om pro-
gram mv. vil blive offentliggjort på 
www.nordlek2015.dk.

ges som litterært mødested og kursuscen-
ter. Mange forfattere har benyttet Hald 
Hovedgård.
I laden ved Hald Hovedgård bliver der 
vist en interessant udstilling om Hald- 
områdets natur- og kulturhistorie, samt 
billeder og information om de 5 Hald’er.
Oplev de 5 Hald’er og hør mere om det 
spændende område Hald Sø og Dollerup 
Bakker.
Torsdag 09:00 - 12:00
Fredag 09:00 - 12:00
Max. deltagere pr. tur: 40 personer

Rundvisning på Viborg bryghus
Mødested: Ved bryghuset, Sortebrødre 
Kirkestræde 25
Har du lyst til at besøge Viborgs eget 
bryghus, og få mulighed for at smage 
bryghusets egne håndbryggede øl, samti-
dig med at du får et foredrag om proces-
sen fra Byg til Bryg.
Vi mødes i bryggerstuen Munken, som lig-
ger på 1. sal - lige over bryggeriet. Fore-
draget varer 1 time og du får mulighed for 
at smage 5 forskellige øl. 
Onsdag 14:30 - 15:30
Onsdag 16:00 - 17:00 
Torsdag 14:30 - 15:30 
Torsdag 16:00 - 17:00 
Max. deltagere pr. tur: 40 personer

 

Stævnecamping
Den ordinære plads er Dyrskuepladsen, 
Fabriksvej, Viborg. Det er et plant græs-
areal, hvor der er plads til 300 campin-
genheder. Der vil her være særskilte plad-
ser for autocamper eller telt. Der vil være 
toilet og badefaciliteter på pladsen, men 
badefaciliteter først fra mandag den 13. 
juli.
Der vil køre busser mellem stævneområ-
det og Dyrskuepladsen.
Alternativ camping ved flere tilmeldte, 
end der kan være på Dyrskuepladsen, bli-

ver ved Vestervang Skole, dog vil bade- 
og toiletfacilliterne her være inde på sko-
len.

Familiecamping
Hvis man er en familie med børn er det 
vigtigt at aktiviteterne ligger tæt på, hvor 
man bor. Derfor indretter vi en camping-
plads umiddelbart ved stævnehallerne til 
børnefamilierne, så det er trygt og nemt 
for børnene at færdes på stævneområdet 
og er sammen med andre børnefamilier. 
Toilet og bad findes i stævnehallerne.

Ungdoms-camp
NORDLEK er også mødestedet for Nordens 
unge, og derfor har vi lavet en Ungdoms 
camp på Paradepladsen, som ligger tæt på 
stævnecentrum. Det bliver helt vildt hyg-
geligt, at bo tæt sammen med gamle ven-
ner og bekendte fra kurser og andre stæv-
ner og samtidig få nye kammerater fra de 
andre nordiske lande. Toilet og bad findes 
i stævnehallerne.

Generelt for camping
Campingenheder på alle camping områ-
der vil blive fordelt umiddelbart efter 1.
april. Tilmeldinger, der kommer ind heref-
ter vil blive placeret på ledige pladser, og 
ikke nødvendigvis i nærheden af ønsket 
forening / gruppe.
Campingpladserne er bilfri. Det betyder at 
autocampere ikke kan benyttes til kørsel 
til og fra standpladsen under stævnet.
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Skolelogi
Der er skolelogi på 2 skoler: Vestervang 
skole og Nordre skole.

Vestervang Skole, Boghvedevej 26
Der kan indkvarteres ca. 700 personer på 
skolen, som er opdelt i klynger. I hver 
klynge er der fællesrum, som klasseloka-
lerne til indkvartering er placeret rundt 
om.
Der er badefaciliteter og toiletter på sko-
len. Der vil være døgnvagt på skolen
Der må ikke brugs egne el-apparater (ko-
gekander, kaffemaskiner mv. – ej heller 
hårtørrere!)
Afstand fra skolen til stævnecentrum: Ca. 
1,7 km.
Der arbejdes i skrivende stund på at ar-
rangere bustransport fra Vester vang Sko-
le til stævnecentrum. Læs mere herom på 
www.nordlek2015.dk.

En campingenhed har målene 8x11 meter. 
Brandmyndighederne kræver minimum 
1,5 m til skel fra vognkassen (dvs. stjerten 
regnes ikke med). Er vognen, bilen eller 
foreningsteltet så langt, at det ikke kan 
opfylde dette, skal man bestille ekstra 
plads på 8x16 m.
Der bliver specielle teltområder efter krav 
fra brandmyndighederne, dog må et for-
eningstelt gerne opstilles på en eller flere 
pladser mellem vognene.
Gasgrill må benyttes, såfremt den er hæ-
vet fra jorden/underlaget. Der er ikke mu-
lighed for 220 V på områderne. Der vil 
rundere vagter på områderne i alle døg-
nets 24 timer.
Campingpladserne åbner for indkvarte-
ring fra søndag den 12. juli kl. 14:00, men 
badefaciliteter på Dyrskuepladsen åbner 
først fra mandag den 13. juli.
Der er indkøbsmuligheder for alle cam-
pingområderne indenfor 500 meter.

Nordre skole, H.C. Andersensvej 5
Der kan indkvarteres ca. 500 personer på 
skolen. Indkvarteringen sker i klasseloka-
ler, og der er mulighed for fællesrum.
Mellem bygningerne er der små hyggelige 
haver med borde og bænke. Der er bade-
faciliteter og toiletter på skolen.
Der vil være døgnvagt på skolen
Der må ikke brugs egne el-apparater (ko-
gekander, kaffemaskiner mv. – ej heller 
hårtørrere!)
Afstand fra skolen til stævnecentrum: Ca. 
900 m.

Alternativ indkvartering:
Der er mange muligheder for at booke 
plads på vandrehjem, hoteller, bed & 
breakfast, offentlig campingplads mv. Læs 
mere på Viborg Turistkontors hjemmeside 
www.visitviborg.dk, på Best Western Ho-
tel www.hotelpalads.dk, og på www.
nordlek2015.dk under Alternativ indkvar-
tering.

Stævnefotograf
Jens Bang, Aalborg Reklamefoto, og 
hans flittige hjælpere vil fotografere 
alt og alle under hele NORDLEK. Bil-
lederne vil blive udstillet i Stadion-
hallerne, hvor de kan beses og bestil-
les.

Samaritter
Vi håber, vi aldrig nogensinde får brug 
for dem, men ikke desto mindre har vi 
sørget for, at der hver aften vil være et 
hold samaritter til stede i Stadionhal-
lerne, så man om nødvendigt kan få et 
plaster på såret.
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Forskelligt
Tilmelding
Der er elektronisk tilmelding via hjem-
mesiden www.nordlek2015.dk fra cirka 
1. februar 2015, hvor der som noget nyt 
bliver mange features. Det bliver en 
helt ny tilmeldingsform, hvor man ak-
tivt selv sammensætter sit program, og 
har mulighed for at redigere i den ef-
terfølgende. Man får besked direkte 
ved tilmeldingen, om pladsen på en 
udflugt eller koncert er til rådighed. 
Desuden kan man melde sig ind i en 
gruppe, der selv vælger sine opvis-
ningstidspunkter og steder. Som noget 
helt nyt får du en personlig stævne ka-
lender på www.nordlek2015.dk, hvoraf 
dine valgte programpunkter fremgår, 
og via et login kan du gå ind og rette, 
tilføje og fjerne programpunkter ☺ Beta-
ling sker med betalingskort fra hjem-
meside-tilmeldingen. Hvis du ikke selv 
har internetadgang, så prøv at spørge 
din dansepartner, naboen eller for-
eningssekretæren, om de ikke kan 
hjælpe dig.
Mod et tilmeldingsgebyr på 50 kr. er 
der mulighed for at tilmelde sig stæv-
net ved skriftligt at rekvirere et tilmel-
dingsskema hos stævnesekretær Lene 
Sand Nielsen, lene@nordlek2015.dk, 
SMS: 40877828 efter kl. 16. Det giver 
selvfølgelig nogle begrænsninger, da 
man ikke selv kan vælge opvisnings-
steder og ikke kan få en pladsgaranti 
på udflugter og koncerter med begræn-
set deltagerantal.
Skemaet returneres til Lene Sand Niel-
sen i udfyldt stand. Tilmelding er først 
gyldig, når betaling er registreret og 
tilmeldingen indtastet elektronisk. Be-
taling sker ved bank overførsel.

Stævne T-shirt
Til minde om NORDLEK 2015 kan T-
shirts købes sammen med tilmeldin-
gen:
T-shirten har NORDLEK 2015 logo foran 
og noder til Viborg-totur bagpå. Se foto 
og måleskema på hjemmesiden. Der 
kan frit vælges mellem hvid eller sort. 
T-shirten holder faconen vask efter 
vask og kan købes i følgende modeller:
T-shirt til herre – S-6XL - klassisk T-
shirt med rund hals, firelags ribkant i 
hals og nakke- og skulderbånd.
T-shirt til dame - S-6XL - let figursyet 

T-shirt med rund hals, smal halsrib og 
slids i siden.
T-shirt til børn - 2/4-12/14 år - klassisk 
T-shirt med rund hals, firelags ribkant i 
hals og nakke- og skulderbånd.

Merchandise
Til minde om 
NORDLEK 2015 og 
som en praktisk 
foranstaltning kan 
følgende ting kø-
bes sammen med 
tilmeldingen (se 
fotos på hjemme-
siden)
Mulepose - Kraftig 
kanvaspose med 
10 cm bundfals, 
40x43x10 cm
Bæltetaske - Med 2 lommer 14 cm 
højx5,5 cm dyb. Bredden er total 29,5 
cm.
Køletaske - Med plads til 6 33 cl. dåser.
Taske paraply med automatisk luk / luk 
op funktion.
Luksus taske paraply - Ekstra kraftig 
model - med automatisk luk / luk op 
funktion. Lev. med pose.
Forklæde - Med 2 lommer
Regn-poncho - Fiks kugleæske med 
karabinhage til bæltestrop etc.

Luftmadras og sovepose
Hvis man gerne vil undgå at medbringe 
luftmadras og sovepose kan følgende 
ting købes:
Enkelt luftmadras, Buberg sovepose, 
Kunna dyne, Kunna pude, NB: Senge-
linned følger ikke med. Se beskrivelse 
på hjemmesiden.
Elektrisk pumpe kan lånes på informa-
tionskontoret og hos informationen på 
skolen/campingpladsen.
Såfremt man vil undgå at tage luftma-
dras osv. med hjem fra Viborg, er der 
lavet en aftale med Røde Kors om, at 
de vil modtage det som gave.

Leje af cykler
Hvis man vil opleve Viborg og omegn 
på cykel, men ikke har mulighed for at 
medbringe en sådan, så kan der lejes 
cykel hos VisitViborg ( tlf. 8787 8888), 
som har til huse kun 200 meter fra 
stævnekontoret.

Forplejning
Sammen med tilmeldingen til stævnet vil 
der være mulighed for at bestille morgen-
mad, frokost og aftensmad til absolut ri-
melige priser.
Morgenmaden vil blive serveret på ind-
kvarteringsskolerne og bestå af ”grød og 
brød” samt en hel masse andre gode ting, 
som sikrer, at man får en god og sund 
start på dagen.
Frokosten bliver serveret i Viborg Lounge, 
som er restauranten i Stadionhallerne. 
Frokosten vil bestå af buffet med diverse 
lune retter, pålæg, brød mv. – hertil vand 
og en kop ”tør kaffe”.
Også aftensmaden serveres i Viborg Lou-
nge. Den vil bestå af 2 sunde og lækre 
retter dansk mad – enten forret og hoved-
ret eller hovedret og dessert. Menuen vil 
ligge klar på stævnets hjemmeside inden 
vi åbner for tilmeldingen.
Under stævnet vil det også være muligt 
mod en lille merpris at købe spisebilletter 
til den efterfølgende dag, i det omfang, 
der er ledig kapacitet i gryderne.
I Stadionhallerne og på andre danse-/
spillesteder vil man om aftenen kunne kø-
be øl, vand, kaffe, kage mv.
Og så vil vi selvfølgelig sørge for, at den 
fra de danske landsstævner så kendte og 
elskede pølsevogn bliver opstillet på 
stævneområdet, så man kan slutte dagen 
med en fransk hotdog eller 2.

Afbudsregler
Ved afbestilling før 1. april refunderes he-
le beløbet minus et administrationsgebyr 
på DKK 200 + SWIFT omkostninger 
(bank omkostninger ved tilbagebetaling).
Ved afbestilling mellem 2. april og 1. juni 
refunderes 50% af beløbet (minus gebyr).
Tilbagebetaling af hele beløbet (minus 
gebyr) efter 1. juni kan kun ske mod frem-
visning af selvbetalt lægeerklæring.
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Priser i danske kroner Fra og 
med 
26 år

16-25 
år

5-15 
år

0-4 år

Stævnemærke

Medlem af LDF, DGI, DFS – 
tilmelding før 1.4.

1060 535 265 0

Medlem af LDF, DGI, DFS – 
tilmelding efter 1.4.

1160 635 365 0

Ikke-medlem af LDF, DGI, DFS 
– tilmelding før 1.4.

1260 735 465 0

Ikke-medlem af LDF, DGI, DFS 
– tilmelding efter 1.4.

1360 835 565 0

Gebyr ved tilmelding på papir 
eller e-mail

50 50 50 0

Endagsstævnemærker pr. dag 
- medlem af LDF, DGI, DFS 
(kan ikke forudbestilles, men 
skal købes på stævnets 
informationskontor)

250 125 75 0

Endagsstævnemærker pr. dag 
– ikke-medlem af LDF, DGI, 
DFS (kan ikke forudbestilles, 
men skal købes på stævnets 
informationskontor)

300 150 100 0

Indkvartering

Stævnecamping eller 
skolelogi. Prisen er gældende 
for hele stævnet, uanset 
ankomst- og afrejsedag

270 190 105 0

Ekstra plads til campingvogn 
over 8 m

185 185 - -

Ekstra plads til fællestelt max. 
8x11 m

185 185 - -

Ekstra plads til fællestelt max. 
8x16 m

370 370 - -

Dansearrangementer

Nordisk Folkloreaften 100 100

Historisk Bal inkl. træninger 
og forplejning ved ballet

600 600 - -

Konkurrence for grupper, pr. 
gruppe

200 200

Musikarrangementer

Musikworkshops, pr. 
workshop

50 30 - -

Spillemandskoncert med stort 
nordisk orkester

50 30 30 0

Folkemusikkoncerter, pr. 
koncert

80 40 40 0

Børn, børnefamilier og unge

Afslutningsarrangement for 
børn

25 25 25 25

Udflugt til Isværk 50 50 50 50

Kreativt værksted for børn 0 0 25 25

Stomp for børn 30 30 30 0

Nordisk Sommerlejr, inkl. 
ophold og forplejning

500 500 500 -

Prisliste
Priser i danske kroner Fra og 

med 
26 år

16-25 
år

5-15 
år

0-4 år

Udflugter

Søndersø rundt og Nordisk 
park

40 40 40 40

Rundvisning på Viborg 
Rådhus

30 30 - -

Byvandring 40 40 40 40

E Bindstow 150 150 150 150

Historisk tur til Mønsted m.m. 275 275 275 275

Snapsetur 190 190 - -

Historisk tur, De 5 Hald’er 90 90 90 90

Rundvisning Viborg Bryghus 50 50 - -

Diverse

Stævne T-shirt 110 110 80 80

Mulepose 68 - - -

Bæltetaske 88 - - -

Køletaske 68 - - -

Luksus taskeparaply 198 - - -

Taskeparaply 118 - - -

Forklæde 158 - - -

Regnponcho 38 - - -

Enkelt luftmadras 90 - - -

Sovepose 95 - - -

Dyne u. betræk 110 - - -

Pude u. betræk 50 - - -
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SPILLEMANDSKREDSENSPILLEMANDSKREDSENIndkaldelse til 
general forsamling
i Spillemands-
kredsen
Alle medlemmer af Spillemandskredsen
indkaldes hermed til ordinær generalforsam-
ling
søndag den 8. marts 2015 kl. 10.00
på Faaborg Sundskole, Sundvænget 9, 
5600 Faaborg

DAGSoRDen
1.   Valg af dirigent
2.   Valg af referent
3.   Formandens beretning forelægges til 

godkendelse
4.   Fremlæggelse af det forløbne års regn-

skab til godkendelse
5.   Behandling af indkomne forslag fra for-

eningens medlemmer eller styrelsen
6.   Fastsættelse af kontingent
7.   Styrelsens arbejdsplan for det kommende 

år
8.   Valg af formand: Formand er ikke på valg 

i år.
9.   Valg af styrelsesmedlemmer:
  på valg er Bjørn Killerich (ønsker ikke 

genvalg)
  på valg er Mette Dyekjær Pedersen (ac-

cepterer genopstilling) 
10.  Valg af 2 suppleanter:
  på valg er Claus Lisberg (accepterer gen-

opstilling) **
  på valg er Hanne Eriksen (accepterer 

genopstilling) **
11. Valg af revisor og suppleant
  på valg er Henning Søndergaard Ander-

sen, revisor (accepterer genopstilling) **
  på valg er Erik Nielsen, revisorsuppleant 

(accepterer genopstilling) **
12.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal skriftligt være indgivet til for-
manden senest 1 måned inden generalfor-
samlingen.
Vi håber, at rigtig mange af Spillemandskred-
sens medlemmer vil komme til spille-
mandstræffet og generalforsamlingen.

Spillemandskredsens styrelse

BEMÆRK: 
Generalforsamlingen starter kl. 10.00 - 
infomøde kl. 9.00

Spillemandstræf og  
Generalforsamling
i Spillemandskredsen
6.-8. marts 2015 på Faaborg Sundskole, Sundvænget 9, 5600 Faaborg

WeeKenDenS PRoGRAM
Fredag den 6. marts
Kl. 19.00-20.00 Ankomst og indkvartering på skolen
Kl. 20.00-22.00 ca. Sammenspil under ledelse Claus Lisberg
  Herefter hyggeligt samvær med lidt godt til ganen

Lørdag den 7. marts
Kl. 08.00-09.00 Morgenkaffe
Kl. 09.00-12.00 Workshop med Jonas Kongsted Frederiksen
Kl. 12.00-13.30 Frokost
Kl. 13.30-17.30 Workshop fortsat afbrudt af kaffepause
Kl. 18.00-19.00 Middag
Kl. 19.30-23.30 Legestue Jonas Kongsted Frederiksen som forspiller
Kl. 24.00- Natmad

Søndag den 8. marts
Kl. 08.00-09.00  Morgenkaffe
Kl. 09.00-10.00 Diverse informationer fra regionerne og styrelsen
Kl. 10.00 Generalforsamling i Spillemandskredsen
Derefter ca. 12.00 Frokost og hjemrejse

Pris for hele weekenden: 300,00 kr., som betales ved ankomsten til træffet.

Indkvartering:
Foregår på skolen, og alle medbringer selv madrasser/seng, soveposer/sen-
getøj, toiletgrej, håndklæder og lignende.
Hvis I ønsker at sove mere komfortabelt, er I velkommen til for egen regning 
at finde andet natlogi. Der er mange muligheder.

Forplejning:
Tak til Faaborg Folkedansere, der står for alt det praktiske omkring spille-
mandstræffet og generalforsamlingen. Foreningen er desuden vært ved le-
gestuen lørdag aften.

Tilmelding:
Husk at opgive SPMK medlemsnummer, instrument, navn og adresse – også 
gerne telefon og e-mailadresse ved tilmeldingen. Desuden eventuelle oplys-
ninger om diabetes, vegetar og lignende.
Bindende tilmelding senest søndag den 1. februar 2015 til 
Anne-Grete Jensen. Mail: angrjens@gmail.com - Tlf.: 24 60 63 98 - 
Post: Egeskovvej 127, 7000 Fredericia

Faaborg Folkedansere og Spillemandskredsen afholder
Legestue med stort orkester under ledelse af Jonas Kongsted Frederiksen
Lørdag den 7. marts kl. 18.00 i Sundskolens Hal
Vi håber, at rigtig mange folkedansere kommer til legestuen lørdag aften, 
hvor det store og veloplagte spillemandsorkester spiller til dans. Se invitati-
onen i næste nummer af Trin og Toner.



26 TRIn & ToneR ∙ Nummer 1 ∙ Januar 2015

Kursus i akkompagnement og skidtspil, 
Brenderup Højskole
Den 30. januar – 1. februar 2015

Thyregodtræf
Den 14. februar 2015

Spillemandstræf og Generalforsamling, 
Faaborg
Den 6. – 8. marts 2015

Generalforsamling, Faaborg
Den 8. marts 2015

Spillemands-
kalenderen

Masterclass 
med en 
ægte mester
Jeg var en af de heldige deltagere 
på Spillemandskredsens første æg-
te Masterclass – i hvert fald mig 
bekendt. Jeg kan ikke sige andet, 
end at kurset til fulde levede op til 
sin titel, idet vi havde fornøjelsen 
af en ægte mester i form af Ditte 
Fromseier til at dissekere vores spil.
På sin venlige og yderst kompeten-
te facon fik hun pillet vores fremfø-
relser fra hinanden og dænget os 
til med gode råd om håndstillinger, 
fingersnilde på såvel højre som 
venstre hånd, intonation, tonekva-
litet, klang og hvad der nu ellers li-
ge trængte til lidt omsorg. Masser 
af gode øvelser til både bue og 
venstre hånd, etuder, gymnastiske 
øvelser og råd til metode og kvali-
tet i øvningen kom med hjem i vio-
linkassen. Jo, der blev virkelig nør-
det igennem!
Formatet med masterclass fungerer 
fortræffeligt. For dem, som måske 
ikke er fortrolige med begrebet, in-
debærer det, at kursisterne er på 
en ad gangen, mens de andre sid-
der og lytter, tager noter, filmer el-
ler som denne gang øver højre 
hånds bevægelighed vha. de bord-
knive, der lige lå og ventede på at 
blive brugt.
Man kan synes, der må være me-
gen spildtid, men det er på ingen 
måde tilfældet. Man er virkelig på, 
når man er på, og her er det lige 
præcis ens egne udfordringer, der 
bliver taget hånd om. Man kan 
desuden lære utrolig meget af at se 
andre komme gennem vridemaski-
nen. Det giver undervisning i me-
get høj kvalitet og ikke en masse 
tid, hvor man spiller, men egentlig 
ikke rigtig lærer noget. Og det er 
vel formålet med et kursus...
Grib chancen for at deltage næste 
gang, den viser sig!

Helle Baltzer Rohde

Masser af spillemandsmusik, folkedans 
og hyggeligt samvær. I løbet af dagen 
bliver der undervist i orkesterspil og i 
forskellige valgfrie grupper. Om aftenen 
er der børnedans, ”fuld fart på dansen” 
og traditionelt folkedansebal.

Dagens program:  
10.00-11.00: Orkesterspil
11.00-18.00: Sammenspil i valgfrie 
grupper
19.30-20.00: Spillemandskoncert med 
børn og unge
20.00-23.30: Folkedansebal og stort 
kaffebord
23.30-??: Natmad, spil og dans??

Valgfrie spillekurser:
1 Spillemandsmusik – udtryk og beto-
ning v/Ove Andersen, violin, harmonika
2) Harmonika og sammenspil v/Ivan 
Amtoft, bas og harmonika
3) Blæsere og sammenspil v/Annmarie 
Grams, tværfløjte
4) Forspillerkursus v/Stig Christiansen, 
harmonika
5) Spil til dansekursus v/Jesper 
Winther, harmonika
6) Ungdomshold ”De skrappe” v/Ras-
mus Nielsen, violin
7) Ungdomshold fra 11 år v/Rune Bars-
lund, harmonika, irsk fløjte
8) Børnehold fra ca. 6 – 11 år v/Camilla 
Skjærbæk, klaver, klarinet,  fløjte - v/
Manny Skjærbæk, klarinet, fløjte, violin

Dansekursus kl. 13.30-18.00 - Finur-
lige pardanse og skønne dansesuiter v/ 
Anette Straadt, Randers
Dansekursus for børn og unge kl. 
13.30 – 18.00 – v/Ib Jensen og Dorthe 
Hofland, Als
Folkedansebal ledes af Anette Straads 
og forspiller Jesper Winther
Folkedansebal især for unge ledes af 
Ib Jensen og forspiller Ove Andersen
Børnefolkedans ledes af Malene Holst 
Nielsen og forspiller Stig Christiansen

Pris: 350 kr. (børne-/ungdomshold 200 
kr.) incl. frokost, 2 x kaffe/sodavand, af-
tensmad, natmad, morgenmad og no-
demateriale – udover 358 bind 1 & 2.
Ved afbud efter udsendelse af materiale 
betales et gebyr på 50 kr.
Det forventes at de voksne spiller til 
dansen om aftenen. Mulighed for gratis 
overnatning på skolen. Kursuscentret 
ved skolen udlejer værelser.
Tilmelding nu eller senest 16. januar for 
spillemænd og til dansekurserne gerne 
inden 9. februar til Manny Skjærbæk, Kol-
dingvej 38, 1.th., 7100 Vejle, tlf. 30343566, 
mail: mannyskj@gmail.com
Ring eller skriv efter program med  
yderligere oplysninger.
Arrangør: Thyregod spillemænd og 
folkedansere. Samarbejde med Danske 
folkedansere Reg. Syddanmark

Manny Skjærbæk

Thyregodtræf – spillemands-
musik og folkedans - også 
for børn og unge
Lørdag den 14. februar 2015 – 25 års jubilæum

SPILLEMANDSKREDSEN Der er valg
til regionsstyrelsen  
d. 30 januar kl.19.30 på 
Centeret Vestergården,
Annebergvej 73, 9000 Ålborg.
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Stemningen på Sdr. Felding skole er ik-
ke til at tage fejl af. Her har livsglade 
børn og unge i alderen fra 6 til 19 år 
været på kursus hele dagen og har væ-
ret i fuld gang med at danse folkedans 
og spille folkemusik hertil.
Det startede allerede klokken halv ti i 
morges, hvor 26 friske spillemænd 
mødte op med deres instrumenter på 
ryggen. Hver især blev børn og unge 
delt ind på rød, gul, grøn og blå hold, 
og så var det ellers i gang med at øve 
på de mange forskellige instrumenter til 
aftenens folkedansebal.
Da det var tid til rugbrødsmadder med 
hamburgerryg og leverpostej ankom 40 
dansere til kurset, og så var vi pludselig 
i alt 105 mand bestående af dansere, 
spillemænd, instruktører og hjælpere til 
frokostbord på skolen. Efter frokost blev 

der danset lystigt på de 2 dansehold, 
og der var gang i hele skolen med dans 
og musik.
Selvom det at spille til dans og folke-
dans er i centrum, så har vi i løbet af 
dagen også haft mange hyggelige stun-
der. Vi har haft sjove stafetlege og vi 
har sunget sange. Ikke mindst har der 
også været tid til, at børnene kunne le-
ge, snakke og have det sjovt med hin-
anden på kryds og tværs. Grin, smil og 
latter har været dominerende for hele 
dagen.
Dagens udfordringer endte for spille-
mændene ud i, at de ene og alene spil-
lede til folkedanseballet, og herefter 
spillede instruktørerne op til et energi-
fyldt bal.
Sdr. Felding folkedanserforening har nu 
arrangeret dette kursus for børn og un-

Børn og unge nyder 
kursus med folkemusik 
og dans i Sdr. Felding!

ge i snart 10 år, og i år er der sat rekord 
med i alt 66 deltagere.
Nu er klokken efter midnat, og alligevel 
går dansen og musikken stadig lystigt. 
Nogle børn er allerede ”gået død” i de-
res soveposer, men der er stadig gang i 
mange børn og unge. Børnene og de 
unge står selv for både musik og ledel-
se af dansen og hinanden. Smilene er 
stadig at finde på deres ansigter og 
mon ikke, at det fortsætter til laaaangt 
ud på natten J Hvem ved om de kom-
mer i seng inden morgenmaden? Tradi-
tionen tro er der altid en flok, som hol-
der den kørende helt til den lyse mor-
gen!
Vi glæder os allerede til kurset næste 
år, som bliver den 7-8 november 2015.

Skrevet af: Nattevagterne
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Det sker i 
din region

Region Nordjylland

Temadag på Spillemandsmuseet i 
Rebild
Lørdag 30. maj 2015 er der temadag for 
dragtinteresserede på Spillemandsmu-
seet i Rebild.
Poul Lorenzen var skovrider i Rold Skov. 
Sammen med sin kone startede han 
”Himmerlandskvadrillen”. De arbejdede 
med danse og dragter, og var meget ef-
terspurgte med opvisninger både i Dan-
mark og udlandet.
Det er deres pionerarbejde, vi skal stifte 
bekendtskab med på Spillemandsmuse-
et i Rebild.
Nærmere information kommer senere.

Dragtudvalget i Region Nord

9. Eventuelt: Der var orientering om fa-
ne. Tak for god tur. Klapsalve til be-
styrelse.

Dagen sluttede med middag, dans og 
fællessang. Der var 29 deltagere.

Bestyrelse 2014/15 blev konstitueret 
således:
Formand Jørgen Jensen, næstformand 
Jørgen Svendsen, kasserer Keld Peder-
sen, sekretær Ruth Toft Pedersen og 
medlem Jakob Sørensen og revisor 
Hans Jørgen Andersen.

Rejseudvalget for folkedansere
Region Nordjylland

Rejsen i 2015 arrangeres til 
Harzen i Tyskland.

Referat
fra rejsemødet/
generalforsamlingen den 24. 
oktober 2014 på 
Toftegårdscentret i Sulsted.
Flertallet besluttede, at turen i 2015 går 
til Harzen i Tyskland.
Turen arrangeres i uge 35 i 2015 fra 
søndag den 23.8 til lørdag den 
29.8.2015.
Tilmelding

kan ske efter den 10. marts 2015, og 
derefter først til mølle, til Keld Pedersen 
på tlf. nr. 98 26 11 15.
Pris vil blive meddelt senere, når rejse-
udvalget har fået undersøgt indkvarte-
ring m.v.
Orienteringsmøde

afholdes søndag den 29. marts 2015 kl. 

14,00 på Biblioteket, Skolegade, 

Brønderslev.

Det øvrige fra rejsemødet/

generalforsamlingen

1. Valg af dirigent: Hans Jørgen Ander-
sen blev valgt.

2. Beretning: Formand Jørgen Jensen 
orienterede om, den vellykkede tur 
til Mähren i Tjekkiet.

3. Regnskab: Kasserer Keld Pedersen 
gennemgik regnskabet, som blev 
godkendt.

4. Valg af stemmetællere: Frits Larsen 
og Helge Vedsted valgt.

5. Valg til rejseudvalget: Jørgen Jensen 
og Ruth Toft Pedersen blev genvalgt.

6. Valg af Suppleant: Bjarne Christian-
sen blev genvalgt for 2 år.

7. Valg af revisorsuppleant: Frits Larsen 
blev genvalgt for 2 år.

8. Rejsemål 2015: Forslag om 9 forskel-
lige rejsemål. Harzen i Tyskland fik 
flest stemmer.

Danseudvalget i nordjylland 
inviterer alle til Kyndelmissefest
lørdag den 31. januar 2015 kl. 19:30-
23:30, Kulturhuset, Rådhuspladsen 2, 
9300 Sæby.
Spillemandskredsen Nordjyllands spil-
lemænd spiller op til legestuen, som in-
strueres af Trine Andersen og Erik Kri-
stensen på skift.
Midt på aftenen er der kaffepause og 
lidt fællessang samt underholdning ved
Syngepigerne fra Tårs
Entre inkl. kaffe/te og brød kr. 75,-
Maks. deltagerantal: 130
Tilmelding senest den 24. januar 2015 
til: Vita Ugilt, tlf.: 98 46 25 33
vita.ugilt@pc.dk
Leif Christiansen, tlf. 40 41 33 49
busleif@outlook.dk

”Baldanse”
Har du lyst til at danse, så indbyder 
Sammenslutningen og Region Nord til 
tre danseeftermiddage med gennem-
gang af:
Holmslands menuetten
Farvel og på gensyn
Forskellige små ”fyld” danse
Søndag den 11/1, 25/1 og 8/2 2015 
kl. 13.30 – 16.30
på Sæbygårdskolen, Sæbygårdvej, 
Sæby.
Instruktører:

Trine Andersen, Erik Kristensen, Ture 
Andersen og Vita Ugilt
Spillemand:

Bruno Borella 
Pris:
150 kr. pr. person (for 3 gange) efter 
den 15. dec.: 200 kr. pr. person (for 3 
gange)
Medbring: Kaffe og sangbogen
Tilmelding senest den 5. januar til
Vita Ugilt, tlf. 98 46 25 33 
Vita.Ugilt@pc.dk
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Region Midtjylland Region Syddanmark

REGIONERNE

Gennemgang af nordiske sam-
danse og danse til dansk op-
visning ved nordlek i Viborg 2015
Danske Folkedansere Region Midt i 
samarbejde med DGI Østjylland og  
DGI Vestjylland tilbyder en gennem-
gang af de Nordiske fællesdanse, og 
danse til Dansk opvisning, til Nordlek 
2015 i Viborg.
Tid og sted:
Lørdag den 21. februar kl. 10.00 – 
12.00 Lunden, Vestergade 74, 8600 Sil-
keborg
Instruktør

Mie Nielsen Århus og Gert Nielsen Lem-
vig
Spillemand
Tom Elbert
Pris:

Pris pr. deltager er 30,00 kr.
Deltagere:

Alle instruktører og andre interesserede 
dansere
Tilmelding:

Tilmelding er nødvendig senest den 10. 
februar til Gert Nielsen på    
kagens@gmail.com eller telf. nr. 
97822628/61602628
Vi forbeholder os ret til at aflyse ved for 
få tilmeldinger.

Instruktør:

Instruktør på kurset og legestue er Mie 
Nielsen, Århus
Spillemænd:
Spillemand til kurset er Tom Elbert
Program:

13.00 – 17.00 Kursus i Nordiske danse 
afbrudt af en kaffepause. 17.00 – 19.00 
Spisepause - mad kan købes (se neden-
for) 19.00 – 23.00 Legestue afbrudt af 
kaffepause
Kaffe og mad:

Kaffe med brød eftermiddag og aften 
koster 50,00 kr. for begge gange, da-
gens ret til aften koster 60,00 kr. altså 
2 x kaffe + dagens ret til aften = 110,00 
kr
Priser:
Prisen for kurset er 70 kr., legestuen 70 
kr. Vælger man begge dele er prisen 
140 kr. i alt. Dvs. man kan få kursus, le-
gestue, to gange kaffe og aftensmad for 
kun 250 kr!
Tid og sted:

Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg 
- lør. d. 21. feb. 2015 fra kl. 13.00 – 
23.00
Tilmelding:

Tilmelding senest d. 10. feb. til Gert 
Nielsen Tlf. 61602628 eller mail ka-
gens@gmail.com
Kaffe og aftensmad bestilles ved tilmel-
ding.
Øl og vand kan købes til særdeles rime-
lige priser.
Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os 
ret til at aflyse arrangementet.
Se også indbydelse på Regionens hjem-
meside.

Inspirationsdag i Lunden
Danske Folkedansere Region Midt i 
samarbejde med Silkeborg Lysbro Fol-
kedansere, inviterer til en spændende 
dag, hvor der om eftermiddagen vil væ-
re kursus i "Nordiske danse". I juli må-
ned 2015 er der stort Nordisk stævne i 
Viborg, og kurset skal ses som en op-
takt til dette. Her er det muligt at stifte 
bekendtskab med nogle af de danse, 
som vi kan blive udsat for, når vi kom-
mer til Nordlek .
Om aftenen er der legestue, hvor vi sik-
kert får repeteret et par dansene fra ef-
termiddagens kursus.

Medlemsmøde og Regionsvalg 2015
Der indkaldes hermed til Medlemsmøde 
og valg af regionsbestyrelsesmedlem-
mer til jeres region.
Mødet finder sted i Det Bruunske Pak-
hus, Kirkestræde 3 1. sal, 7000 Frederi-
cia Søndag den 25. januar kl. 10.00
Mød op og vær med til at bestemme, hvem 
der skal repræsenterer din landsdel.
Program

•	 Velkomst
•	 Indlæg	Fra	landsformand	Jan	Todsen	

om LDF visioner (fremtidig virke)
•	 Indlæg	fra	Regionsbestyrelsen
•	 Regionsvalg
 1. Valg af dirigent
 2. Styrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5.  Fremlæggelse af arbejdsplan og 

budget
 6.  Valg af medlemmer til regionsbe-

styrelsen
 På valg er:

1.   Arne Nielsen (modtager ikke 
genvalg)

2.  Hilmar Mikkelsen
3.  ledig

 7. Info om valgresultatet
 8. Eventuelt
Valgregler

Hver forening har 2 stemmer (behøver 
ikke at sidde i bestyrelsen), og der kan 
kun afgives én stemme pr. person. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgpe-
rioden er 2 år. Forslag skal være regions-
bestyrelsen i hænde senest 16. januar.
Tilmelding

Skal ske senest 5 dage før mødet til Kaj 
Friis - mail: kajfriis@hotmail.com - tlf. 
22 47 74 91

Med venlig hilsen Kristian M. Pedersen, 
Hilmar Mikkelsen, Arne Nielsen, Hans Ole 
Andersen, Kaj Friis og Anne-Grete Jensen

NB: Vi sørger for formiddagskaffe og brød. 
Tag selv frokostmadpakken med – vi gi-
ver en øl/vand – Vi glæder os til at se jer.
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Region Sjælland Region Hovedstaden

Lørdag d. 17. januar 2015 inviterer Re-
gion Sjælland
til danse - og medlemsmøde
på Dagmarskolen, Vestervej 11, 4100 
Ringsted
Kl. 10.00 starter dansemødet, hvor der 
bliver orienteret om NORDLEK 2015 i 
Viborg.
Egon Agerskov og Jacob Koch vil gen-
nemgå både de nordiske fællesdanse 
(dansene ses på NORDLEK 2015.dk) og 
dansene til den danske nationalopvis-
ning.
Alle der vil prøve dansene til NORDLEK 
er velkomne og det er gratis.
Kl. 12.00 spiser vi den medbragte fro-
kost, dertil serverer regionen en øl / 
vand.
Kl. 13.00 medlemsmødet, se dagsorden.
1.  Valg af dirigent / 2 Stemmetællere
2.  Valg af referent
3.  Styrelsens beretning for det forløbne 

år inkl. regnskab
4.  Indkomne forslag (skal være regions-

bestyrelsen i hænde 8 dage før mø-
det)

5.  Fremlæggelse af arbejdsplan for år 
2016, inkl. budget

6.  NORDLEK 2015, 14. – 19. juli 2015
7.  Valg til regionsbestyrelsen
	 •	 På	valg:
	 •	 Knud	Petersen,	genopstiller	ikke
	 •	 Tonny	Hansen,	genopstiller
	 •	 Poul	Erik	Christensen,	genopstiller	

ikke
8.  Eventuelt
Ved nærmere gennemlæsning af dags-
orden vil I opdage, at der er 2 ledige 
pladser i bestyrelsen.
Vi er selvfølgelig interesseret i at få dis-
se pladser besat, så er der en, eller 
kender I en ude i foreningerne, der må-
ske har lyst til at gå ind i et bestyrel-
sesarbejde, men lige mangler det sidste 
lille ”puf”, hører vi gerne fra jer.
Under eventuelt vil vores landsformand 
Jan Todsen komme med et oplæg der 

hedder: Fremtiden for Landsforeningen, 
vejen mod visionerne. Så alle, der kom-
mer til mødet, har mulighed for at høre 
om og diskutere fremtiden for Landsfor-
eningen og det vi får ud af medlemska-
bet i Danske Folkedansere, det skulle 
gerne være til glæde for os alle.
Vi glæder os til at se rigtig mange den-
ne dag.

På bestyrelsens vegne
Poul Erik Christensen

Kursus i pardans
Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 
Roskilde Søndag den 2. februar kl. 
13.00 - 17.00
Bliv bedre til at danse med din partner
Vi danser op til regionsmesterskabet og 
vi når nok også andre gode pardanse.
Alle kan være med også selv om du ik-
ke lige ved om du vil deltage til regi-
onsmesterskabet.
Få pardansen til at hænge sammen.
Gode råd vil vi alle få med os hjem på 
sådan en dag.
Instruktør:

Christian Opel
Musik:

Lena Rasmussen og Mads Christensen
Dette er optakt til Regionskonkurren-
cen, som afholdes 22. marts 2015
Husk at tilmelde dig dagen
Ring til regionen og hør nærmere
Helle og Leif:  49112635 eller 23721819
Poul Erik: 21359575

Sang & dans
Seniorudvalget indbyder til legestue for 
sang- og danseglade ældre, pensioni-
ster og andre interesserede.
Søndag d. 18. januar 2015 kl. 13.30-
16.30
Stedet er Huset, Byvej 78, 2650 Hvid-
ovre. Buslinjen 1A fra Avedøre station 
til første stop på Brostykkevej og gå re-
sten af vejen. P-pladser ved Huset.
Kom og få en hyggelig eftermiddag.
Dejlige sange fra LDF sangbogen med 
gode danse ind imellem under kyndig 
vejledning og musikledsagelse.
Pris:

60 kr. inkl. kaffe/te, boller og lagkage.
Tilmelding:

nødvendig til Lissy & Ole på tlf. 
43733198 eller Erik på tlf. 38713595, 
senest d. 12. januar 2015.

Med venlig hilsen
LDF Region Hovedstaden

Seniorudvalg

Regionslegestue lørdag den 21. 
februar 2015
Sæt kryds i kalenderen - sted kom-
mer senere
Vi afholder regionslegestue og fejre re-
gionsformandens 70 års fødselsdag
Så kom og gør aftenen til en hel speciel 
aften. Der vil være overraskelser i løbet 
af aftenen.
Prisen vil kun være 50,00 kr. da for-
manden giver kaffe og lagkage.

Kursus for spillemænd
Sæt kryds i kalenderen - sted kom-
mer senere
Vi vil gerne invitere alle vore spille-
mænd til kursus med efterfølgende le-
gestue. Dagen er den 21. februar,
tiden kl. 13.30 - 18.00  -  kursus - der-
efter spil til legestue.
Rene Axelsen vil bistå med al den lær-
dom han kan øse ud med.
Der vi blive udsendt en invitation til al-
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le spillemænd i regionen og til alle for-
mænd så vi håber på stor fremmøde
Dagen er gratis for spillemænd

Hilsen Danseudvalget

Medlemsmøde og valg i henhold 
til vedtægterne.
Søndag den 25. januar 2015
På Ellegården Høloftet Stavnsholtvej 
168, 3520 Farum KL. 13-18
Der vil være indlæg fra Landsforenin-
gen.
Oplæg omkring fremtiden for landsfor-
eningen ved styrelsesmedlem ???
Tilmelding nødvendig af hensyn til kaf-
fe og brød senest 17. januar 2015.

Hilsen Bestyrelsen

Kursus i pardans
Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 
Roskilde
Søndag den 2. februar kl. 13.00 - 17.00
Bliv bedre til at danse med din partner
Vi danser op til regionsmesterskabet og 
vi når nok også andre gode pardanse
Alle kan være med også selv om du ik-
ke lige ved om du vil deltage til regi-
onsmesterskabet.
Få pardansen til at hænge sammen.
Gode råd vil vi alle få med os hjem på 
sådan en dag.
Instruktør:

Christian Obel
Musik:

Lena Rasmussen og Mads Christensen
Dette er optakt til Regionskonkurren-
cen, som afholdes 22. marts 2015
Husk at tilmelde dig dagen
Ring til regionen og hør nærmere
Helle og Leif:
49112635 eller 23721819
Poul Erik: 21359575

Dansesjov
Vi gentager succesen, så mød op lørdag 
den 10. januar 2015.
Vi holder igen kursus i nye og spæn-
dende danse fra ind- og udland.
Vi maler med hele paletten og danser 
svære og lette danse – sjove og udfor-
drende – hurtige og langsomme – må-
ske lidt kendte, men nok mest ukendte!
Musikken leveres af Bjarne Grue Knud-
sen på harmonika, Christoffer T. Dam på 
violin og Michael Petersen på bas.
Dansen ledes af Vill & Susanne Ple-
sner-Petersen
Det foregår i Kulturcentret, Poppel Alle 
12, Taastrup.
Kurset varer fra kl. 10 00 – 16 00
Kursusprisen er: 170 kr.
Medbring selv frokost og kaffe. Øl og 
vand kan købes
Har du spørgsmål så kontakt: Vill Ples-
ner-Petersen. Tlf. 25 15 98 61.  Mail: 
svipp@mail.dk

Vill & Susanne Plesner-Petersen
Taastrup Folkedanserforening og

LDF Region Hovedstaden

B&U

Husk det 
Sjællandske 
børne-  
og ungdoms-
stævne 2015  
afholdes i  
Holeby  
24-26 april
Læs mere på  
www.sjællandske-
børnestævne.dk
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Landsforeningens arkivudvalg var sam-
let til arbejdsdag på sekretariatet den 
28. oktober, og det var sidste møde for 
Inge-Merete og Jørn Heltoft.
Formanden for arkivudvalget, Anne-
Grete Hansen, holdt en tale og fremhæ-
vede blandt andet de mange års godt 
samarbejde samt den store indsats fra 
Inge-Meretes side mht at få opbygget 
et system til arkivets bøger. Inge-Mere-
te var som skolebibliotikar specialist på 
området.
Også Styrelsens kontaktperson i arkiv-
udvalget, Bent Hansen, holdt en tale og 
fremhævede Jørns indsats i styrelsen 
fra 1967 til 1992, hvoraf han var for-
mand fra 1986. Ligeledes blev det 
fremhævet, at det Jørn har æren for, at 
LDF’s instruktøruddannelse har den 
form, som den har.
Jørn besidder en kæmpe viden indenfor 
dans- og musik-historie og har været 
æresmedlem af Landsforeningen siden 
1992.

Arkivudvalget, og dermed Landsfor-
eningen har i meget høj grad profiteret 
af, at både Inge-Merete og Jørn alle 
årene har været fantastisk dedikerede i 
arbejdet.
Som Bent sagde, så ”er der en tid for al-
ting, også for at holde op”. Og det be-
kræftede Jørn Heltoft og kvitterede med 
fortællingen om, at grunden til, at han 
og Inge-Merete tilbage i 1956 kom i 
gang med at danse folkedans var, at de 
havde indvilliget i at tilbyde overnat-

”Der er en tid for alting …”

ning til en tysker, der var i Danmark 
med Mellemfolkeligt Samvirke. Samme 
tysker var meget interesseret i at lære 
dansk folkedans, så Inge-Merete og 
Jørn fandt ud af, dette blev tilbudt på 
Marseillesborg Gymnasium, hvor de så 
alle tre drog ned.
Et moment, som vi således alle kom til 
at profitere af.
Vi ønsker Inge-Merete og Jørn alt det 
bedste.

Arkivudvalget

Tårs og Omegns Folkedanserforening 
af holdt den 25. oktober 2014 sin 40 
års stiftelsesfest i Tårs Forsamlingshus 
med deltagelse af egne og omegnes 
folkedansere til spisning.
Foreningen har i de 40 år ikke haft 
den store udskiftning i bestyrelsen.

Formænd 2, næstformænd 9, kasserer 
5, sekretær 8 og medlem 18 personer. 
Revisorer 16. Danseledere 5 og spille-
mand 1.
Den nuværende danseleder Elsebeth 
Steffensen siden 19.9.1985. Spille-
mand Jørn Dahl i alle årene med 

hjælp af forskellige aspiranter.
Foreningen har stadig ca. 5 kvadriller 
pr. aften.
Formand Erik Kristensen overrakte 
blomster til Krestence Christensen, 
Jens Peter Larsen og spillemand Jørn 
Dahl. Formand Erik Kristensen oply-
ste, at vores spillemand Jørn Dahl om 
3 år har været spillemand i Tårs i 50 
år.
Efter festtale og sang spillede 5 spille-
mænd op til dans med Elsebeth som 
leder.
Efter kaffen blev der igen danset liv-
ligt til kl. 24,00. Herefter sang vi ”Nu 
er jord og himmel stille …” og for-
mand Erik Kristensen takkede musik, 
leder og dansere for en god aften med 
ønsket om at alle kom godt hjem, som 
slut på en dejlig aften..

Ruth Toft Pedersen

40 års stiftelsesfest
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Det hele begyndte efter et besøg af Tåstrup Folkedanser Forening og medlemmer 
af Ramsø Spillemandslaug her i Brisbane i 1992. Vi var seks par, der startede med 
Lis som vor danseleder og undertegnede som formand. Den gang var vi alle fra 
Danmark, i dag -22 år senere - er vi 37 medlemmer, men med 10 forskellige etni-
ske baggrunde. Vi deler alle den samme interesse, nemlig dansk folkedans. Det er 
god motion på en morsom måde.
Gennem årene har vi lavet mange opvisninger, ikke kun her i Australien, men og-
så i New Zealand, samt deltaget i Nordlek i Næstved og Gøteborg. I 2015 har vi 
planlagt at deltage i Nordlek Viborg og det ser vi frem til.
Det seneste vi har deltaget i, var “The Scandinavian Festival” den 14. september i 
år. Den er arrangeret af den danske klub her i Brisbane. Hele gaden blev lukket af. 
Vi havde to scener med optræden af forskellige musikere og korsang. Vores eget 
band Kupaleja spillede skandinavisk folkemusik og vi havde også et australsk AB-
BA tribute band til at underholde.
Desuden var der mange boder, hvor man kunne købe skandinaviske ting -, mad, 
tøj, smykker, malerier og mange andre ting.
Den danske klub var åben og serverede smørrebrød samt øl og snaps. Vikinge-
gruppen, herfra Brisbane, havde udstilling med alt hvad de havde lavet af våben 
og dragter fra den tid.
Foruden vores dansegruppe, deltog også en skandinavisk gruppe fra Canberra.
Vores opvisning denne gang, var delt op i to. Den første del var traditionel med 
folkedragter og folkedanse, men den anden del var med damerne i røde skørter, 
hvide bluser og sorte veste og mændene i sorte bukser, hvid skjorte og blå vest. 
Dansene havde Lis sat sammen til formålet.
Det var en rigtig god dag med cirka 10.000 besøgende.
Mange folkedanser-hilsener

fra Brisbane, Lis og Tom

fra “The Danish Folkdance Group 
Heimdal“ Brisbane, Australien 

en lille hilsen

Dødsfald

Den 18. oktober 2014 døde Lemvigeg-
nens Folkedanseres æresmedlem Anker 
Christensen. Anker blev født i 1938. Lige 
fra barnsben var hans store interesse 
gymnastik og folkedans. I 1970 overtog 
Anker ledelsen af danserne i Lemvig. I 
begyndelsen havde Anker flere danse-
hold, men med tiden koncentrerede han 
sig om holdet, der repræsenterede Lem-
vignens Folkedansere udadtil ved opvis-
ninger i Lemvig by, ved besøg i vores 
venskabsbyer i de nordiske lande og an-
dre ture, folkedanserne blev inviteret til. 
Da Anker valgte at stoppe med at lede 
folkedans i 2006, blev han æresmedlem 
i Lemvigegnens Folkedansere.

På vegne af Lemvigegnens 
 Folkedansere Inge Krogh Hansen

G.D.V. Hundested Folkedansere
har mistet vores kære Spillemand Karen 
Laursen efter kort tids sygdom den 6 
okt. 2014. Karen var en meget aktiv 
Spillemand her i det Nordsjællandske 
bl.a i Hillerød - Frederiksværk og Hun-
dested. Du vil blive savnet.
Ære være Karens minde.

Bestyrelsen i G.D.V. Hundested 
 Folkedansere v/Rise Larsen

oPRÅB!
Der sidder sikkert mange rundt om-
kring i det ganske land som har en 
mening om folkedans, vi mangler 
dem i arbejdet i Regionerne, så kom 
nu frem til de kommende valgmøder 
og tilbyd jeres arbejde. Du behøver 
ikke at blive valgt ind, du kan jo gå 
med i et udvalg som passer til netop 
dig. Det er overordentlig vigtigt at vi 
får nogle unge nye kræfter med i ar-
bejdet, først herefter ved vi, hvad de 
unge efterspørger og kan begynde at 
tilbyde forskellige arrangementer for 
og med dem. Vi ved, at der arbejdes 
på tværs af landet med de unge, men 
vi ser dem ikke i fællesskabet om at 
gøre noget, så vi kunne godt tænke 
os, at de kom frem med deres ideer. 
Kom frem før det er for sent, vi skul-
le jo gerne bevare folkedansen i lang 
tid endnu, eller hvad????

Hilsen Leif Madsen, 
formand LDF Region Hovedstaden
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Forårslegestue
Horn Herreds Folkedansere

Legestue på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 
1, 4060 Kr. Såby lørdag den 7. februar.
Spisning af medbragt mad kl. 18.00. Lege-
stue kl. 19.30, som er for alle uanset del-
tagelse i spisning.
Instruktør: Janni Mejer. Musik: Horn Her-
reds Spillemænd.
Entre: 75 kr. inkl. kaffe m/boller og lagkage.
Alle er velkomne!

P.b.v. Finn Kristensen,  
tlf. 4640 0221/2327 1398

Fårevejle Folkedanserforening afholder

legestue
lørdag den 17. januar kl. 18 – 23.30

Fællesspisning af medbragt mad kl. 18.
Øl og vand kan købes
Legestue kl 19.30 v. Niels Henning Akselbo
assisteret af vores husorkester.
Sted: Fårevejle forsamlingshus, Kalundborg-
vej 23, Fårevejle Kirkeby

Indbydelse til Hvalsø folkedanser fore
nings

l egestue
Åbent arrangement
Fastelavnslegestue fredag den 13.
februar 2015
Fællesspisning af medbragt mad kl. 18.00. 
Evt. en ret til buffet.
Øl og vand skal købes på stedet.
Legestuestarter kl. 19.30 – Pris kr. 75,00 
inkl. kaffe og lagkage
Danseleder: Lisbeth Larsen - Sted: Hvalsø 
-hallen (lille sal), Skolevej 5, 4330 Hvalsø

Evt. tilmelding til Else Thomsen  
tlf. 29275138 el. ket@os.dk

Legestue
med Nordfynsk kæmpekaffebord

hos Særslev Folkedansere lørdag den 21. 
februar 2015 kl. 19.30 i NFE-Hallen, Øster-
gade, Særslev, 5471 Søndersø. Legestue v/ 
Lone Schmidt og Jesper Vinther Petersen. 
Pris: 75 kr. for legestue og kagebord med 
medlemmernes kagespecialiteter. Medbring 
kaffe, sangbog og bløde sko. Spillemænd 
indbydes til samspil med Jesper kl. 15.30 
i NFE-Hallen. Foreningen sørger for opvart-
ning af spillemænd.
Tilmelding senest 16. februar til Inger 
Ploug, tlf. 6489 1145, ingerp@saknet.dk
eller Anne-Grete Hansen, tlf. 6089 1477, 
agh.spejder@gmail.com

Guldbryllup

Den 23. januar 2015 fejrer Britta og Jes 
Fuglsang deres guldbryllup.
Britta og Jes har, i størstedelen at vores 
forenings levetid, været aktive, ikke 
blot som dansere men også i forenin-
gens sociale liv. De har begge, i forskel-
lige perioder, siddet i foreningens be-

Lørdag den 23. august startede vi 35 
nordjyske folkedansere inklusive in-
struktør og 2 spillemænd i en bus med 
den meget vidende Frits som chauffør. 
Brønderslev til Tjekkiet. Med 1 overnat-
ning i Tyskland nåede vi det flotte hotel 
Best Weston, International i Brno.
Mandag bød på rundtur i Brno. Besøg i 
Punkevni med de største og flotteste 
drypstenshuler i Tjekkiet. Senere kørte 
vi til Austerlitz og Kremsier. Austerlitz er 
et mindested for slaget for de 4 kejsere 
og stedet hvor Napoleon led sit store 
nederlag. Vi fik en meget levende for-
klaring af en ung mand i Napoleons 
uniform om stedet, og demonstration af 
hvordan man ladede og affyrede en rif-
fel. Alle blev meget forskrækkede, da 
den lokale guide skød riflen af. En af 
vore fik lov til at prøve det samme. Her 
fik vi Tjekkisk aftensmad med suppe og 
en ”kanonkugle” med tændsats (udhu-

let bolle med kød indeni og top af den 
overskårede del af bollen). I nogle af 
”kanonkuglerne” var en raket med 
krudt i, som man herhjemme kan ople-
ve i is ved fester.
Var på besøg i Lednice med en rundvis-
ning på slottet, som familien Lichten-
stein har været ejer af. Om eftermidda-
gen overværede vi i en landsby en me-
get flot folklorefestival. Dagen sluttede 
af med vinsmagning og fest om aftenen 
med optræden af lokale dansere.
Turen bød også på en tur til Slovakiet 
med besøg i den historiske Bratislava 
ved Donau og den gamle bydel Stare’ 
Mesto.
Om torsdagen deltog vi i den 25. Inter-
nationale Folklorefestival i byen Brno. 
Vi var først til prøve og om aftenen fik 
vi lov til at give en opvisning på 2 x 10 
minutter. Det var en meget stor oplevel-
se, at være sammen med så mange 
dygtige dansere, både børn og voksne.
Fredag gik turen igen nordpå med 
overnatning i Halle.

Ruth Toft Pedersen
Nordjyske Folkedansere, 

rejseudvalget.

styrelse: Britta som en effektiv og om-
hyggelig kasserer og Jes som en udad-
vendt og initiativrig formand.
Jes har desuden, med sit sproglige ta-
lent, været foreningens huspoet. Og vi 
kan være sikre på, at når Jes har lavet 
sangen passer både rim og rytme.
Det er ikke kun i vores forening de to er 
kendt som aktive og initiativrige men-
nesker med et stort hjerte for andre. 
Også byens øvrige foreningsliv har nydt 
godt af deres indsats, ligesom Britta 
lægger et stort arbejde i Blå Kors Gen-
brugsforretning.
Bjerregrav folkedansere ønsker dem 
hjertelig til lykke på dagen.

Hilsen
Bestyrelsen

oplevelser fra Mähren, 
Tjekkiet



TRIn & ToneR ∙ Nummer 1 ∙ Januar 2015 35 

 www.folkedansbutikken.dk 
v/Lisbeth Green, Vedbæksalle 75, 8700 Horsens 
lisbeth@folkedragt.dk 

www.folkedragt.dk 

 www.folkedansbutikken.dk 
v/Lisbeth Green, Vedbæksalle 75, 8700 Horsens 
lisbeth@folkedragt.dk 

www.folkedragt.dk 

Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder

Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans
Hæfterne kan også købes i LDF's sekretariat.
Åbent: Tirsdage kl. 10.00-16.00

Telefon henvendelse 3314 1958
(Telefonsvarer uden for åbningstiden)
Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K 

Udlejning af dragtkuverter
Leje for tre uger kr. 225,- inkl. moms + porto 
(heraf kr. 150,- i depositum).
Mønstrene kan købes. 
Dragtliste kan fremsendes. 
Grupper modtages efter aftale.

Åbent: Tirsdage kl. 10.00 – 16.00
Telefon henvendelse 3314 1958
Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.,
1364 København K

Materialer til

Folkedragter
Silkebånd, 100% silke.
Hel- og halvsilkestof-
fer. Silkegarner i 150 
farver. Håndtrykte tørklæder, forklæ-
der, sjaler og metervarer. Håndvæve-
de tørklæder og forklæder. 
Hvergarnsstoffer og ulddamask. 
Hørlærred. Smykker og knapper. 
Hatte, huer, sko og hoser. Sysæt og 
sykurser. Tilskæring og syning. 
Dragtlitteratur.

Silke-Annet
Tlf. 4495 0555 
v/ Annet Laursen Skjelsager
Dorthesvej 2, DK-3520 Farum

Åben efter aftale. 
E-mail: silke-annet@silke-annet.dk

ANNONCER 

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

Marjatta's Metalværksted
Sneserevej 73, Snesere,
4733 Tappernøje
Telefon 5596 5758, Fax 5596 5324

Folkedragter – udlejes
Vævestue
Karen Birgitte Hansen 
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk

Telefon 7578 2227

Teglborg Sko
Vads Møllevej 23 · Sondrup  
8350 Hundslund
Tlf. 8655 0830 · 8654 5450 
teglborgsko@mail.tele.dk

518,-

Træningssko med ægte lædersål
Herre str.  518,-  Dame str. 

Se alle øvrige modeller på vores hjemmeside www. teglborgsko.dk

Art. 2021 
Dame str.

998,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO

Vads Møllevej 23 ∙ Sondrup
8350 Hundslund
Tlf. 8655 0830 ∙ 8654 5450
teglborgsko@gmail.com

DAMeDRAGT SæLGeS
Århusdragt, str. 42-44, alt tilbehør, inkl. Sølvbro-
che, sko str. 39 med sølvspænder. Pris 1800 kr.
Kontakt Hansen, Bønnerup Strand.

Telefon 22 28 97 40

SæLGeS
Komplet Nordsjælland-dragt str. 42/44, ca. 
160 cm, alt håndlavet med kappe samt to par 
sko m. spænder (str. 38). Pris: 2000 kr.

Jytte Hansen, 45 81 16 26



Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer 
rettes til kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg 
Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.

Formand: Ingolf Ryom-Nielsen, Bøgevej 23, 8752 Østbirk,
Tlf. 8695 1625, mobil 2860 4737, inryni@hotmail.com

Salg af noder og cd'ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Lisa Rogild, Fennebakken 77, 8800 Viborg, tlf. 3511 5423
spilforlag@gmail.com – www.spillemandskredsen.dk

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73,
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860.
E-mail: folkedans@folkedans.dk
Mandag-torsdag kl. 10-13
Torsdag tillige kl. 15-16.30
Fredag: lukket
Formand: Jan Kirk Todsen. 
www.folkedans.dk A
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Dato Arrangement Sted Se blad nr. Tilmelding

Landsforeningen Danske Folkedansere 

19.-22.02.15 Efteruddannelse Dragtsyning Brenderup 08/14 01.12.14
18.04.15 Årsmøde Middelfart 1/15
09.05.15 Danmarksmesterskab Middelfart 6/14
14.-27.06.15 Sommerkursus for ældre Snoghøj 1/15
Uge 27 Instruktøruddannelse Bjerringbro
14.-19.07.15 NORDLEK Viborg

Region Hovedstaden

10.01.15 Dansesjov Taastrup 1/15
18.01.15 Sang & Dans Hvidovre 1/15 12.01.15
02.02.15 Kursus i pardans Roskilde 1/15
21.02.15 Regionslegestue Info følger 1/15
21.02.15 Spillemandskursus + legestue Info følger 1/15
25.02.15 Medlemsmøde og valg Farum 1/15
22.03.15 Regionskonkurrence Info følger

Region Sjælland

17.01.15 Danse- og medlemsmøde Ringsted 1/15
02.02.15 Kursus i pardans Roskilde 1/15
22.03.15 Regionskonkurrence Info følger

Region Syddanmark

25.01.15 Medlemsmøde Fredericia 1/15 20.01.15
14.02.15 Thyregodtræf Thyregod 1/15 16.01.15
07.03.15 Regionskonkurrence Info følger 01.02.15

Region Midtjylland

21.02.15 Nordiske Samdanse Silkeborg 1/15 10.02.15
21.02.15 Inspirationsdag Silkeborg 1/15 10.02.15
07.03.15 Regionskonkurrence Info følger 1/15 01.02.15
11.04.15 Børnestævne Aarhus 8/14

Region Nordjylland

10.01.15 Medlemsmøde Aalborg 8/14
11.01.15 Baldanse Sæby 1/15 05.01.15
25.01.15 Baldanse Sæby 1/15 05.01.15
30.01.15 Valg til regionsbestyrelsen Aalborg 1/15
31.01.15 Kyndelmissefest Sæby 1/15 24.01.15
08.02.15 Baldanse Sæby 1/15 05.01.15
29.03.15 Regionskonkurrence
29.03.15 Orienteringsmøde Harzen-rejse Brønderslev 1/15
30.05.15 Temadag for dragtinteresserede Rebild 1/15
23.-29.08.15 Harzen-rejse Harzen 1/15 fra 10.03.15

HeL KjoLe
vævet stof, empire, str. 40-42 160-165. Silkeforklæde og skul-
derklæde, særk, originalt og nyt hovedtøj, kniplingskorsklæde. 
Strømper, hosebånd og sko. Pris 3500,00.

Else Berg (Orbe) Slagelse.. Tlf. 58 54 92 51

DAMeDRAGT
Vestsjælland, str. 40/42 160/65, væ-
vet skørt og forklæde med sølvspæn-
de, vadmelsunderskørt, 2 snøreliv/
bul, ny strikket nattrøje, særk, ori-
ginalt og nyt hovedtøj, kniplings-
korsklæde, strømper og sko.
Pris 3500,00.

Else Berg (Orbe) Slagelse.
Tlf. 58 54 92 51

MAnDe- oG KVInDeDRAGT SæLGeS
Komplet mandedragt fra Ærø inkl. Hat, str. 56.
Komplet damedragt fra ?, str. 40-42 inkl. Kyse, sko m. spæn-
der. Alt meget velholdt, Ligger i kuffert med alt tilbehør og eks-
tra stof. Prisforslag 850 kr. pr. stk.
Kontakt Bodil Bondegård, telefon 26 23 06 43


