Trin & Toner

Nr. 1 · Januar 2011 · 82. årgang

Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Indhold

Trin & Toner

Nummer 1 – Januar 2011 – 82. årgang

Udgiver
Landsforeningen Danske Folkedansere og
Danske Folkedanseres Spillemandskreds.

Redaktion
Trin & Toner, LDF’s Sekretariat, Enrumvej 6A,
5270 Odense N
Tlf. 6618 5860, Fax 6618 5760,
e-mail: trinogtoner@folkedans.dk
Lone Schmidt (ansvarshavende).
Stof og annoncer til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 11. januar 2011.
Der kvitteres for modtagne indlæg.
Hvis du ikke modtager en kvittering så ring
venligst til redaktøren.
De i artiklerne fremførte synspunkter er
forfatterens og deles ikke nødvendigvis af
landsforeningerne. Redaktionen forbeholder
sig ret til at forkorte fremsendte indlæg.

Bestilling af abonnement
Trin & Toner, LDF’s Sekretariat, Enrumvej 6A,
5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr. 87284263
Årsabonnement (10 numre)
kr. 190,00 portofrit tilsendt.
Udlandsabonnement: DK kr. 110,00 + porto.
Adresseændring i årets løb skal meddeles det
lokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsens kasserer samt sekretariatet.

Styrelsen

Formandens nytårshilsen............................................................... 3
Nye telefon- og åbningstider på sekretariatet................................... 4
Tilmelding til DM 2011 nærmer sig................................................. 5
Landsforeningens Årsmøde 2011..................................................... 5
Velkommen til nye medlemsforeninger............................................. 5
Hvem skal modtage LDF’s Initiativpris?............................................ 7
Nyt fra Internationalt Udvalg......................................................... 7

Kurser

Sommerkursus for ældre................................................................ 6

Spillemandskredsen

Godt nytår fra Spillemandskredsen.................................................. 8
Spillemandstræf og generalforsamling............................................. 8
DFS Region Nordjylland................................................................. 9
Nyt medlem – kender du nogen?................................................... 10
Roskilde Spillemænd................................................................... 10
Rettelse til kursusfolder.............................................................. 10
Spillemænd, der deltager i Landsstævnet....................................... 11
DFS Syddanmark inviterer til workshop.......................................... 12
Årets nodeudgivelse – har du fået den?......................................... 13
Husketavle for DFS..................................................................... 13
Thyregodtræf............................................................................. 14

Landsstævne

Landsstævne 2011...................................................................... 15

Annoncepriser
Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr.
for 50 kr.
Foreningsannoncer for medlemsforeninger
(7,5 x 5 cm) 250 kr.
1/8 side (7,5 x 5 cm) 1.000 kr. (20% medl. rabat)
1/4 side (7,5 x 10 cm) 1.900 kr. (20% medl. rabat)
1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) 3.300 kr. (20%
medl. rabat)
1/1 side (15,5 x 22 cm) 5.400 kr. (20% medl. rabat)
Faste annoncer for et helt år (10 numre) – kontakt
redaktionen.
Priserne er inkl. moms!
Dette nr. er indleveret til postvæsenet den 3.
januar 2011. Bladet udkommer den 1. torsdag i
måneden.

Design og produktion:
Mediegruppen as (15944)

Nyt fra regionerne...................................................................... 31

Medlemmerne

Fra en tid, da at gå til bal…........................................................ 36
Guldbryllup............................................................................... 36
Mindeord, Mogens Hansen........................................................... 36
Projekt Dialekt........................................................................... 37

B&U

B&U-aktivitetskalender............................................................... 38
Så skal der danses...................................................................... 38
Det sjællandske B&U-stævne........................................................ 38

Tryk:

Annoncer

Jørn Thomsen/Elbo A/S. Svanemærket trykkeri,
licens 541 601. Trykt med vegetabilske farver uden
opløsningsmidler på officielt miljøgodkendt papir.

Aktivitetskalender........................................................................... 40

Forsidefoto:
Fotomontage af fyrværkeriet ved Landsstævnet i
Maribo. Tusind tak til Aalborg Reklame Foto, som
har fremstillet fotomontagen.

2

Det sker i din region

Trin

&Toner ∙ Nummer 1 ∙ Januar 2011

Annoncer.................................................................................. 39

St yrelse n

Formandens

nytårshilsen

De sidste sider i den gamle bog er vendt, og en ny fuld
af ubeskrevne blade ligger foran os.

skud til folkedansen på næsten kr.
1.000.000,00 om året.

2010 blev ikke året, hvor vores forhold til Danmarks
Idræts-Forbund (DIF) blev væsentligt ændret. Vi lever
stadig under en, efter vores opfattelse, meget uretfærdig og udemokratisk associeringsaftale med Danmarks
Sportsdanserforbund (DS), vel at mærke en aftale DIF
har initieret og godkendt. Vi har nu givet DS 2 år til at
bevise, at de virkelig ønsker samarbejdet med os, men
vi må desværre konstatere, at der i den periode ingen
som helst kontakt har været mellem de 2 forbund. Det
bekræfter endnu engang, at DS ingen som helst interesse har i os, og at vi intet har at gøre i forbundet. Derfor vil vi i 2011 arbejde videre for en mere permanent
og selvstændig tilknytning til DIF.

I 2010 lancerede Styrelsen medlemsundersøgelsen ”De 5 skarpe”. Det var vigtigt
for Styrelsen at vide, hvilke prioriteringer lokalforeningerne og de enkelt medlemmer havde. Vi fik rigtig mange gode
inputs, og har allerede taget beslutning
om gennemførelse af nogle af dem. F.eks.
vil medlemsbladet Trin & Toner fra 2011
blive beskåret til 8 udgivelser om året.

Danske Folkedanseres Spillemandskreds (DFS) er fortsat
vores største og vigtigste samarbejdspartner. Vi tager i
praksis ingen større beslutninger, før DFS er taget i ed.
Derfor er det også en stor personlig tilfredsstillelse for
mig, at det tætte og fortrolige samarbejde jeg havde
med DFS’ tidligere formand er fortsat og udbygget med
Michael S. Petersen, som blev nyvalgt som formand for
DFS i 2010.
Tidligere har vi primært samarbejdet med DGI Dans og
Musik på det nordiske område, men fremover vil vi
forsøge også at lave ting sammen på andre områder. I
første omgang har vi udvalgt nogle kurser, der uden
problemer kunne udbydes blandt alle foreninger, hvad
enten de er medlemmer af LDF eller DGI. Dette vil vi
arbejde videre med i 2011.
I 2010 var økonomi igen et vigtigt punkt på Styrelsens
dagsorden. Det forhøjede kontingent fra 2009 er nu slået fuldt igennem, og DIF’s nye økonomiske fordelingsnøgle er nu fuldt indarbejdet. Det betyder, at vi trods
det stadig faldende medlemstal, har en fornuftig indtægt, som følge af det direkte medlemskontingent. Alligevel er medlemskontingentet for første gang nogensinde ikke længere LDF’s største indtægtskilde. Bloktilskuddet fra DIF (tips- og lottomidlerne) udgjorde i 2010
den største enkeltindtægt i LDF’s regnskab. Og det er
naturligvis tilfredsstillende, at den indsats Styrelsen
har gjort igennem mange år, nu udmønter sig i et til-

At økonomien ikke kun trykker i LDF ses tydeligt af de
foreningsudmeldelser vi desværre modtager flere og flere
af. Ofte begrundes udmeldelsen med foreningens dårlige økonomi. Styrelsen beklager naturligvis dette forhold,
men må også opfordre til, at lokalforeningernes kontingent løbende tilpasses med LDF’s kontingentet. For langt
de fleste medlemmer, burde LDF’s kontingent på kr.
120,00 årligt være en overkommelig udgift, der ikke
burde afstedkomme en udmeldelse af det fællesskab LDF
udgør for folkedansen i Danmark. Man bør huske på, at
LDF er den eneste organisation i landet, der via sin formålsparagraf udelukkende har til formål at arbejde for
fremme af folkedans, folkemusik og folkedragter.
Styrelsen er også i stigende grad opmærksom på, at lokalforeningerne ikke overholder LDF’s vedtægter for så
vidt angår medlemsregistreringen. Jeg skal derfor understrege, at alle lokalforeninger skal betale kontingent
til LDF for alle deres medlemmer. Og det skal de naturligvis for at sikre, at vi også fremover kan tilbyde kurser,
stævner, uddannelse af danse- og dragtsyningsinstruktører samt have et attraktivt medlemsblad og et
fuldtidsbemandet professionelt sekretariat. Derudover
er det naturligvis afgørende, at Styrelsen får mulighed
for at bruge kræfter på at bearbejde politikere og beslutningstagere til at fremme folkedansen bredt i det danske samfund, ligesom det til stadighed er nødvendigt
at finde nye finansieringskilder.
For at fremme forståelsen for LDF’s arbejde og for at
styrke lokalforeningernes tilknytning til LDF og vore regioner, forventer vi i 2011 at påbegynde et arbejde,
hvor vi aktivt tager kontakt til alle folkedanserforeninger
Trin

&Toner ∙ Nummer 1 ∙ Januar 2011

3

Styrelsen

i Danmark, for at forklare dem, hvorfor de skal have
tilknytning til LDF, og hvilke fordele det vil give dem
og folkedansen.
Det var med stor tilfredshed, at Styrelsen kunne notere,
at der igen i 2010 kunne oprettes et hold 1 på instruktøruddannelsen i Bjerringbro. Og ikke nok med det.
Langt de fleste kursister på hold 1 var i den helt unge
aldersklasse. Rigtig dejligt. Jeg håber blot, at lokalforeningerne fortsat vil sende deres unge medlemmer
på instruktøruddannelsen.
Eet af LDF’s helt store flagskibe er uddannelsen i dragtsyningsteknikker. Vi har høstet international anerkendelse for arbejdet – ikke mindst ved de nordiske dragtseminarer – og vi har da også et betydeligt antal internationale kursusdeltager, ikke mindst fra Norge. I Danmark er vort arbejde af så høj en kvalitet, at vi som de
eneste ikke-museumsfolk er blevet inviteret til at deltage i den såkaldte dragtpulje. Her sidder en lang række
museumsfolk og eksperter på tekstilområdet. Styrelsen
er meget stolt over, at vore ”dragtpiger” har et fagligt
niveau, der kan matche landets bedste eksperter.
Og efter at vi i 2009 desværre ikke kunne skaffe kursister nok til et nyt hold 1, var det særdeles tilfredsstillende, at vi i 2010 igen kunne etablere et hold 1. En aktiv
indsats i både Danmark og Norge havde båret frugt, og
selvom flertallet af de nye kursister stadig er fra udlandet, betyder det jo, at de få danskere der ønsker at
gennemføre uddannelsen, får muligheden for det. I 2011
vil vi udvide det målrettede arbejde til også at omfatte
Sverige, således at vi også fremover kan gennemføre
uddannelsen med fulde hold.

facetter. At vi fik lov til at låne HM Dronningens og HKH Prinsgemalens originale
Rømø-dragter gjorde bare begivenheden endnu mere festlig og højtidelig.
Konkurrenceaktiviteter er fortsat et kerneområde i LDF’s
aktivitetsplan. Derfor var det også dejligt, at så mange
havde valgt at deltage i konkurrencedagen i Nyborg.
Det blev en rigtig spændende dag med en intens og
fortættet atmosfære, nøjagtig som en konkurrence skal
være. Nu mangler vi blot, at mange af deltagerne tager
det sidste skridt, og vælger at stille op ved DM 2011 i
folkedans.
2010 blev også året, hvor der endelig kom et nyt oplag
af LDF’s sangbog. En bevilling fra Kulturministeriet på
kr. 60.000,00 sikrede udgivelsen endegyldigt. En stor
tak for det omfattende arbejde skal lyde til sangbogsudvalget, ikke mindst i forhold til at indhente tilladelser til genudgivelsen og til at skaffe de nødvendige
midler. Et foreløbigt salg til lokalforeningerne på over
600 sangbøger er meget tilfredsstillende.
Årets landsstævne blev afholdt i Maribo. Det blev en
stor og rigtig dejlig oplevelse for alle stævnedeltagerne.
Stævneudvalget og alle deres hjælpere havde lagt sig i
selen for at give alle nogle gode oplevelser og et godt
indtryk af Maribo. Og det må man sandelig sige lykkedes.
En stor tak til stævneudvalget for et stort og utrætteligt arbejde.
Idet jeg håber på mange gode danseoplevelser for alle
medlemmer af LDF i 2011 ønskes I et:
GODT NYTÅR

Arrangementet ”Folkedans i Tivoli” blev efter min opfattelse en stor succes. Alle de deltagende hold ydede
en fremragende indsats og viste folkedans i alle dens

Niels Winberg Clausen
Formand

Nye telefon- og åbningstider på Sekretariatet
Fra 1. januar 2011 er der følgende nye telefon- og åbningstider på Sekretariatet i Odense:
mandag til torsdag fra kl. 10.00 – 13.00,
torsdag desuden fra kl. 15.00 – 16.30,
fredag lukket.
E-mailen folkedans@dif.dk er åben hele døgnet.
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Tilmelding til DM 2011 nærmer sig!
10. januar er sidste frist for tilmeldinger til Danmarksmesterskaberne i Folkedans 2011.
Især i år er det spændende hvor mange hold og par der
stiller op og selvfølgelig hvem. Eller om der overhovedet tilmelder sig hold og par nok til at gennemføre DM
2011?
Hvor mange hold fra 2009 kommer igen og hvor mange
nye kommer der når pardansen er fjernet fra holdkonkurrencen. Hvor mange par vil være med når nu der skal
konkurreres i 2 rækker?  Disse spørgsmål besvares den
10. januar, der er ultimativ deadline. Derfor tilmeld dit
hold eller par i god tid så du ikke glemmer det.
Betingelserne for deltagelse er beskrevet i årets DMkoncepter, der kan hentes på www.folkedans.dk under
”DM og konkurrencer i folkedans”.
Det er også her at du tilmelder dit par eller hold til danmarksmesterskaberne  i folkedans 2011
Deltagergebyret sender du til sekretariatet.
Spørgsmål om musik og danse til DM-dommerne eller
om DM generelt kan sendes til DM-mailen dm@folkedans.dk og vi har derfor til lejligheden oprettet en ”Of-

te stillede spørgsmål”-side på nettet. Her kan du finde
vores svar på alle stillede spørgsmål.
Har du i øvrigt ideer eller kommentarer til og om DM,
kan de sendes til DM-udvalget igen   på ovennævnte
mailadresse eller via sekretariatet. Du vil selv få direkte svar, mens både spørgsmål og svar anonymt vil blive
offentliggjort på siden.

Hvad med publikum?
Begynd allerede nu at overveje om der skal bestilles bus
eller hvordan du kommer til Middelfart. Vær med til at
sætte stemning og atmosfære på dette års DM i Middelfart Idrætscenter.
DM må du ikke gå glip af. Husk derfor at sætte x i kalenderen lørdag den 14. maj.
Billetter vil kunne købes fra 1. marts.
Kom og vær med til endnu et nyt og spændende DM i
folkedans i 2011.
Egon Agerskov
Konkurrenceudvalget

Landsforeningens
Årsmøde 2011
Der indkaldes herved til Årsmøde i Landsforeningen Danske Folkedansere den 16.-17. april 2011
på Pejsegården i Brædstrup.
Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal
indgives skriftligt til Landsforeningens sekretariat inden den 15. februar 2011.
Styrelsen

Velkommen
Her ved starten af den nye sæson vil vi gerne
byde
Taastrup Børnedanserforening, Æ Synnejysk
Kvadrille, Nr. Hostrup Ungdomsforenings Folkedanserafdeling
rigtig hjerteligt velkomne som nye medlemsforeninger i LDF!
Folkedans i Tivoli, pinsen 2010. Foto: Henning Skov.
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Sommerkursus

for ældre på Højskolen Snoghøj
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 samarbejde med Landsforeningen Danske Folkedansere, et 14-dages sommerkursus i dansk folkedans for ældre på Højskolen Snoghøj,
7000 Fredericia, den 5. juni - 18. juni 2011.
Mange ældre tager på højskole om sommeren 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 danse- og musikoplevelser.
Hovedtemaerne på dette års kursus vil være dansene
fra Ærø samt danse fra de andre sydfynske øer. Der findes
en del danse fra disse steder, der for de fleste vil være
ukendte – da de i dag kun ligger hengemt i arkiver og
private samlinger – det er nogle af disse danse, vi bl.a.
vil beskæftige os med.
I sidste halvdel af 1700-tallet var rækkedanse højeste
mode. Per Sørensen har været så heldig at finde en ukendt, gammel dansk dansebog fra 1787. I bogen er der
omkring 150 danse, og til dette kursus vil der blive
rekonstrueret nogle stykker. Så kom og vær med til at
genoplive 10 gamle danse, der har ligget hengemt i 225
år.
Vi skal, traditionen tro, også danse nogle af de store
selskabsdanse fra Byerne – I år bliver det Dansk Natio-
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naldans og Eugenie Kvadrille og så selvfølgelig Les Lanciers, som man har danset den i det danske borgerskab.
Helle Larsen 2010
- I sit rette element
- som malkepige

I forbindelse med de store selskabsdanse skal vi have
et stort ”Grande Bal”, så tag det fine selskabstøj med.
I år skal vi høre skuespilleren Keld Høgh med foredraget, ”Keld Høgh” – ”har frit valg på alle hylder” og foredraget ”Det værste at spå om – er fremtiden” ved Per
Sørensen.

Kurse r

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.
Så kom og oplev en ægte sjællander og deltag i dette
sommerkursus.
Udover dansene og foredragene skal vi også deltage i
andre traditionelle højskolearrangementer - såsom morgensamlinger og aftenarrangementer, hvor der bl.a. vil
være rig lejlighed til at få rørt sangstemmen. Til nogle
af aftenarrangementerne får vi gæster udefra, således
kommer, traditionen tro, flere unge folkemusikere, som
”fyrer den af”. De spiller koncert og bagefter til sang
og halløj. Er der én, der kender de gamle sange, så er
det Lene Riis – Hun kommer en aften og synger med
os. Vi skal også have besøg af en hemmelig berømthed
en aften. Personen kræver nærmere præsentation senere. 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, Odense & Kristian
Jørgensen, København
Gæsteinstruktør: Helle Larsen, Sengeløse, Sjælland
Højskolelærer: Forstander Torben Egeris & lærer Michael
Zacho, Snoghøj

1 halvdagstur:
Den Geografiske Have i Kolding – Hvis vejret er ordentligt, skal vi besøge én af Koldings store attraktioner nemlig Den geografiske Have - med mange hundrede
træer, buske og blomster – Sidst, vi havde planlagt turen,
blev det regnvejr – denne gang er der bestilt solskin.

2 heldagsture:
I år vil der også være en Ø-tur, som går til Ærø.
Vi skal arbejde indgående med de specielle og smukke
danse fra Ærø, hvorefter vi besøger øen, hvor de fantastiske danse kommer fra. Vi bliver guidet rundt på øen
og slutter i Ærøskøbing på Ærøhus, hvor vi spiser og
har bal med de lokale spillemænd, Hans Albert Jensen
og Herman Gering.
Den anden heldagstur vil gå til Sønderjylland – hvor vi
skal til Christiansfeld og Haderslev. Vi skal besøge den
særprægede by, Christiansfeld, hvor Brødremenigheden
har sat deres spor gennem århundreder, og bagefter
besøger vi den smukke, gamle domkirkeby Haderslev,
og vi skal bl.a. bese Haderslevs spændende museum.

Pris: Kun 4700 kr. for 14 dage alt incl. (også halv- og
heldagsture) - Det er så billigt, så har du råd til at blive
hjemme? Tillæg for enkeltværelse.
Det tidligere statstilskud er i dag fratrukket prisen. Nogle vil dog stadig have mulighed for at få tilskud fra
kommunen, og højskolen vil være behjælpelig 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 Sørensen, Kolding, tlf. 75 53 50 69.
Skynd dig med tilmeldingen, der plejer at være rift om
pladserne!!! Velkommen til Snoghøj - både tidligere og
nye kursister.

Hvem skal modtage

Landsforeningen Danske
Folkedanseres Initiativpris?
Så er det igen tid til at indstille kandidater 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 forbindelse 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 folkedansen i Danmark. Du
kan læse de nøjagtige betingelser for tildelingen
på www.folkedans.dk under ”Puljer og Fonde”
Prisen er på kr. 5.000,- samt et diplom, der kun
benyttes i denne forbindelse.
Forslag skal være indsendt til LDF’s sekretariat
inden 15. februar 2011.
Styrelsen

Nyt fra
Internationalt Udvalg
Der er modtaget invitation til Europeade i Estland i perioden 20.–24.7.2011.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Inge
Sølling, telefon 4373 1099 eller e-mail inge@
folkedans.dk
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S p i l l e m a ndskredsen

Godt
nytår
fra Spillemandskredsen
2010 er slut og det er tid at kigge tilbage – på et år
hvor Spillemandskredsen skiftede formand. Det sker ikke tit – for der er god kontinuitet i såvel organisationen
som i vores musik. Dorthe som formand og Astrid takkede
af i bestyrelsesarbejdet, så der skal lyde en stor tak til
jer for indsatsen. Og vi kan i Styrelsen glæde os over,
at I begge følger op og hjælper os. Astrid ved landsstævnet
i Maribo og Dorte ved koncerterne i Tivoli i sommer.
I 9 måneder har styrelsen arbejdet med de nye visioner
og strategiske planer, og det ser ud til, at vi er på rette
spor. Medlemstallet stiger – om end i roligt tempo. Økonomien kører godt og vi kan se tilbage på et 2010 med
stor deltagelse i vore kurser – og med stor tilfredshed
fra deltagerne. Og ikke mindst på økonomien, som pga.
vore dygtige kursusledere ligger bedre end budgetteret.
Samarbejdet med de øvrige organisationer var godt i
gang og vi følger op på det store arbejde, der tidligere
er lagt. Folkemusikkens Fælles Sekretariat (FFS) har lidt
den kranke skæbne, at det er lukket af Kunstrådet. I
fremtiden skal vi nok indstille os på at amatørmusikken

– og dermed vores område – skal indstille sig på at leve
mere økonomisk og politisk adskilt fra de professionelle
genreorganisationer. Så det gode samarbejde med AKKS,
FMS, FMHR osv. vil fortsætte i 2011.
Spillemandskredsens Forlag fik nye direktør – det sker
heller ikke ret tit! Vi er glade for at Else har taget over
med stor entusiasme og vi sender en stor tak til Nini
og Villy som har drevet forlaget godt i mere end 15 år.
I Spillemandskredsen ser vi frem til at komme i gang
med 2011, der byder på en masse spændende tilbud.
Tak til alle som har arbejdet for spillemandsmusikken
og for Spillemandskredsen i 2010. Og vi ønsker et rigtig
GODT NYTÅR til alle spillemænd og folkedansere i Danmark. Vi ses.
Godt nytår
DFS Styrelsen

Spillemandstræf og Generalforsamling
i Danske Folkedanseres Spillemandskreds
den 4. til 6. marts 2011
Sundhøjskolen, Eskærvej 69, 5700 Svendborg.

Weekendens program:
Fredag d. 4. marts
Kl. 19.00-20.00 Ankomst og Indkvartering på Sundhøjskolen, Eskærvej 69, 5700 Svendborg.
Kl. 20.00-22.00 Sammenspil under ledelse af årets gæsteinstruktør, som vil lave sammenspil
om et spændende emne.
Herefter hyggeligt samvær med lidt
godt til ganen.

8

Trin

&Toner ∙ Nummer 1 ∙ Januar 2011

Lørdag d. 5. marts
Kl.08.00-09.00 Morgenkaffe
Kl.09.00-12.00 Kursus m. Gæsteinstruktøren
Kl.12.00-13.30 Frokost
Kl.13.30-15.00 Kursus fortsat
Kl.15.00-15.30 Kaffe
Kl.15.30-17.30 Kursus fortsat
Kl.18.00-19.15 Middag
Kl.19.30-23.30 Legestue
Kl.24.00Natmad

Spillemandskredse n

Søndag d. 6. marts
Kl. 08.00-09.00 Morgenkaffe
Kl. 09.00-10.00 Diverse informationer fra regionerne
og styrelsen
Kl.10.00
Generalforsamling i Danske Folkedanseres Spillemandskreds
Derefter
Frokost
Pris for hele weekenden: 250,-kr., som betales ved ankomsten til træffet.

Indkvartering:
Indkvartering foregår i klasselokaler og I medbringer
selv madrasser, soveposer, håndklæder o.lign. Ønsker I
anden indkvartering kan I finde adresse og tlf.nr. nedenfor. I forestår selv al kontakt og betaling.

Forplejning:
Tak til Tonni Jensen og Tåsinge Folkedansere, der står
for alt det praktiske omkring spillemandstræffet og generalforsamlingen. Tåsinge Folkedansere er desuden
vært ved legestuen lørdag aften.

Tilmelding:
Husk at opgive DFS medlemsnummer, instrument, navn
og adresse, - også gerne telefon og e-mailadresse ved
tilmeldingen. Samt evt. oplysninger om diabetes og lignende.
Bindende tilmelding senest søndag den 13. februar 2011
til: Mette Dyekjær Pedersen
Pindsende 7, Barløse, 5610 Assens,
tlf. 6474 1052, mobil 2146 4247

Alternative indkvarteringsmuligheder:
Som du selv booker og betaler, hvis du ikke ønsker at
bo på skolen.
Danhostel - Svendborg Vandrerhjem,
Vestergade 45, 5700 Svendborg
Tlf.  6221 6699  -  dk@danhostel-svendborg.dk
Der findes desuden en hel del Bed & Breakfast samt hoteller i Svendborg og omegn. Spørg via internet eller
Turistbureauet i Svendborg:
Sydfyns Turistbureau, Centrumpladsen 4, 5700 Svendborg. Tlf. 6223 5700 -  www.visitsydfyn.dk

3. Formandens beretning forelægges til godkendelse.
4. Fremlæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag fra foreningens
medlemmer eller styrelsen.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Styrelsens arbejdsplan for det kommende år.
8. Valg af formand,
På valg er: Michael S Petersen – formanden er ikke
på valg i ulige år.
9. Valg af styrelsesmedlemmer.
På valg er: Mette Dyekjær Pedersen
(accepterer genopstilling)
Bjørn Kiilerich
(accepterer genopstilling)
10. Valg af 2 suppleanter.
På valg er: Ingolf Ryom-Nielsen
Knud E. Christiansen
11. Valg af revisor og suppleant.
På valg er: Henning Søndergaard Andersen
Erik Nielsen
12. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal skriftligt være indgivet til formanden senest 1
måned inden generalforsamlingen.
Vi håber rigtig mange af Spillemandskredsens medlemmer vil komme til spillemandstræf og generalforsamling
i Spillemandskredsen.
DFS styrelsen
Bemærk – Generalforsamlingen starter kl. 10.00 søndag
formiddag

Spillemandskredsen og Tåsinge Folkedansere
Legestue med STUUUURT orkester
Lørdag d. 5. marts kl. 19.30 på Sundhøjskolen, Eskærvej
69, 5700 Svendborg
Vi håber rigtig mange folkedansere kommer til legestue
lørdag aften, hvor et stort og veloplagt spillemandsorkester spiller op til legestue. Invitationen kommer i
næste nummer af Trin & Toner.

Indkaldelse til generalforsamling i
Danske Folkedanseres Spillemandskreds
Danske Folkedanseres Spillemandskreds afholder ordinær
generalforsamling søndag d. 6. marts
kl. 10.00 Sundhøjskolen, Eskærvej 69, 5700 Svendborg.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.

Spillemandskredsen

Region nordjylland
Der indkaldes herved til valg til regionsbestyrelsen den 4. februar 2011 kl. 19.30 på Vestergården
i Aalborg.
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Nyt medlem
Som I ved arbejder vi med at blive flere medlemmer i
Spillemandskredsen og det går fremad! Et af de helt
faste spørgsmål fra nye potentielle medlemmer er selvfølgelig: ”Hvad får JEG ud af at være medlem af DFS?”
Det spørgsmål har vi stillet os selv i Styrelsen og er
kommet frem til følgende helt indltysende fordele, som
du får for dit kontingent – ud over den flotte ”VELKOMSTPAKKE” (se senere i artiklen):
Bliv aktivt medlem af Spillemandskredsen
- og få de mange medlemsfordele som f.eks.:
· En kulturbærende forening
· Kurser i Spillemandsmusik
· Gratis deltagelse i Landsstævner
· Mulighed for at deltage i NORDLEK/Nordiske stævner
· Eget forlag med kassevis af noder
· Salg af dine egne CD’er – og andres! For solo, duo,
kvartet, stort orkester
· Tilskud til Spillemandskredsens kurser og stævner
· Sammenspil i alle landets regioner
· Medlemsliste med spillefolk i landet
· Aktivt og tæt samarbejde med alle folkemusik- og
danseorganisationer i Danmark (f.eks. FolkeMusikSammenslutningen FMS og Folkemusikhusringen FMHR)
· Medlemsbladet ”Trin & Toner”  i flotte farver – 8 stk.

– kender du nogen?

pr. år. Stedet, hvor du kan høre andres mening og
tilkendegive din egen!
· Velkomstpakke med bl.a. dobbelt CD, noder, medlemsfortegnelse og kursusfolder
I øjeblikket består den GRATIS velkomstpakke af følgende:
1. Velkomstbrev
2. Vedtægter for DFS - Spillemandskredsen
3. Kursusfolder med Danmarks bedste kursustilbud til
spillemænd og folkemusikere, som vil spille til dans.
4. Samlet medlemsfortegnelse, der dækker alle medlemmer over hele Danmark
5. Bind I af den 2-stemmige med masser af musik arrangeret for to instrumenter – med becifringer
6. ”Ung-Trad” En CD med masser af god musik af de
bedste grupper på folkemusikscenen i øjeblikket
7. 2010 – Årets Nodeudgivelse med spændende musik
fra Lolland
Glæd en ven eller foreningens spillemand med et medlemskab og en gratis velkomstpakke.
Kontakt Kassereren eller
Besøg hjemmesiden: www.spillemandskredsen.dk

Roskilde Spillemænd
Vores fredags-spil vil blive afholdt på følgende datoer
og steder.Tag selv kaffe/te med.

Fredag den 28. jan. kl. 19.00–22.00

Fredag den 7. jan. kl. 19.00–22.00

Fredag den 11. feb. kl. 19.00–22.00

Sammenspil, Østervangsskolen

Generalforsamling, Østervangsskolen

Lørdag den 8. jan. kl. 16.00–24.00

Vi spiller denne aften en 1 times tid, hvorefter der afholdes generalforsamling ifølge foreningens vedtægter.
Foreningen giver øl eller vand

Nytårsbal på Tjørnlyskolen i Greve

rettelse!!!

Sammenspil, Østervangsskolen

I den netop udsendte DFS Kursusfolder har der desværre indsneget sig en fejl – sætternisserne arbejder åbenbart ikke kun til jul! I folderen er der opgivet forkert pris for Spillemandsuddannelsen Bjerringbro – B&Ulinjen i 2011. Den rigtige pris er 2.950,- kr. Vi beklager fejlen.
Kursusudvalget
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Spillemænd

der deltager i landsstævnet:
Det har igennem rigtig mange år været kutyme, at aktive spillemænd, som er medlem af enten LDF eller af
Spillemandskredsen, har fået refunderet dels skolelogi
og dels stævnemærket. Betingelsen for denne refusion
var, at man stillede sig til rådighed på ”Vagtplanen”,
som krævede et vist antal spillejobs pr. person (legestuer, opvisninger, prøver, spillemandskoncert osv.).
På det fælles møde i Aabenraa mellem styrelserne fra
LDF og Spillemandskredsen blev det besluttet, at fremover vil man ikke refundere logi, men at aktive spillemænd
”kun” får stævnemærker betalt. Og kun for så vidt de
opfylder kravene til at være aktiv og dermed er på vagtplanen.
Fra seneste styrelsesmøde i Spillemandskredsen blev
følgende besluttet:
Spillemandskredsens styrelse henstiller til, at spillemænd,
der tilmelder sig stævnet, er medlem af DFS. De
spillemænd, der vil have refunderet stævnemærke, skal
være medlem af Spillemandskredsen.
Musikalsk hilsen fra
Styrelsen

Legestue i Egedal
”DFS’ forspillerkursus oktober 2010. Foto: Jens Rohde”

Stenløse-Veksø Folkedansere
inviterer til Legestue i
Kulturhuset i Smørum
Flodvej 68, 2765 Smørum
Lørdag den 29. januar 2011 kl.
19.30
Ramsøspillemændene spiller
op til dans og Susanne Langgård leder dansen.
I pausen serveres boller og lagkage.
Entré 75,-.
Vel mødt til en fornøjelig aften
Bestyrelsen

Folkemusiklinjen på
Klejtrup Musikefterskole fra 2012
Tilmeld dig allerede nu!
Lærere: Kirstine Sand og Louise Ring Vangsgaard
Læs mere på vores hjemmeside
www.klejtrupmusikefterskole.dk
eller ring og hør nærmere på tlf. 98 54 62 00
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Region Syddanmark inviterer til

Spillemandsworkshop!
”Fra bunkespil til sammenspil”
Bjert Stenderup Folkedanserforening & Region Syddanmarks Spillemandskreds inviterer til workshop og legestueorkesterspil lørdag den 2. april 2011 i Bjert-Hallen, Engløkke 7, Agtrup, 6091 Bjert under kyndig ledelse af spillemand og instruktør Ole Emig, Jelling.
Musik valget vil primært være legestuedanse hentet fra
358, men Ole forbereder ny arrangerede melodier, specielt
til lejligheden, som vil blive bearbejdet og gennemspillet under workshoppen om eftermiddage mellem kl.
13.00 og 16.30.
Herefter er der i anledning af Bjert Stenderup Folkedanseres 25 års jubilæum festmiddag kl. 18.00 i Bjert hallen.
Pris for workshop og hele arrangementet er kr. 100,-.
Det omfatter: ud over workshop, eftermiddagskaffe –
middag – (excl. drikkevarer) – aftenskaffe og kage samt
en vand / øl under legestuespil.
Max. 25 spillemænd!!
Tilmelding snarest - dog senest 12. marts, dersom der
fortsat er plads - til
Anne-Grete Jensen, mail anne-grete@jensen.mail.dk,
tlf. 7591 4591.
Fmd. for Spillemandskreds Region Syddanmark.

”DFS’ forspillerkursus oktober 2010. Foto: Jens Rohde”

Legestue m. kaffebord
Legestue m. Nordfynsk kæmpe-kaffebord
hos Særslev Folkedansere lørdag den 12. februar
2011 kl. 19.30 i NFE-Hallen, Østergade, Særslev,
5471 Søndersø. Legestue v/ Lone Schmidt og John
Christensen.
Pris: 70 kr. for legestue og kagebord med medlemmernes kagespecialiteter. Medbring kaffe, sangbog
og bløde sko.
Spillemænd indbydes til samspil med John kl. 15.30 i
NFE-Hallen. Foreningen sørger for opvartning af
spillemænd.
Tilmelding senest 1. februar til Inger Ploug, tlf. 6489
1145, e-mail ingerp@saknet.dk eller Grethe Andersen, tlf. 6595 5446.
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Thy og Læsø kursus
+ bal med Desirée Ginnerup lør. 29. januar 2011 i
Farum
Har du lyst til at kunne holde styr på turene og nyde
at danse ’vestenom’?
Så kom til workshop kl. 14–17.30 med danseleder
Desirée Ginnerup og Michael Graubæk, violin.
Bal kl. 19.30 med Værløse Folkemusikanter.
Pris kr. 70 for kursus, kr. 75 for bal. Mulighed for spisning af egen eller bestilt mad, pris kr. 85. Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum, Bus 334.
Tilmelding og forudbetaling senest 24. januar (undtagen for ballet) på tlf. 4448 3410 eller farumfolkedansere@post.tele.dk - reg.nr. 9570, kt. 9165681.
Se mere på www.farumfolkedansere.dk

Spillemandskredse n

Årets Node Udgivelse
– har du fået den?
I tidligere tider blev årets node udgivelse tilsendt ALLE
medlemmer af Spillemandskredsen. En del medlemmer
har oplyst, at de ikke anvender det udsendte nodemateriale. Derfor blev det for nogle år siden besluttet, at
vi ikke automatisk udsender årets udgivelse til alle medlemmer, men at den uddeles til alle aktive spillefolk på
sommerens årlige landsstævne. Det er også sket i år, så
hvis du var med i Maribo har du allerede modtaget Nodeudgivelsen 2010 med musik fra Lolland og Falster arrangeret af Astrid Pørtner og Frede Nielsen, Højreby
Spillemandslaug. Der er masser af gode melodier i fine
arrangementer og stemmer, og masser af gode historier
til at ”krydre” en evt. koncertopførelse med. Men også
mange dansestykker, som kan anvendes frit. Musikken
er ikke for svær og arrangementer er på et niveau, så
vi alle kan spille med.

medlemmer skal have mulighed for at få et hæfte. Normalt vil denne service gælde frem til 31.12. i udgivelsesåret, hvorefter nodehæftet kan købes i Spillemandskredsens Forlag.
EKSTRA: For at give alle en mulighed har vi forlænget
medlemstilbuddet til 31.1.2011, så skynd dig, hvis du
endnu ikke har hæftet, og du gerne vil benytte dig af
dette tilbud.
Musikalsk hilsen fra
Styrelsen

HVIS DU IKKE har fået nodehæftet fra 2010 kan du som
altid sende en mail eller ringe til kassereren, oplyse dit
medlemsnummer, og vi vil så frit tilsende dig årets udgivelse!
Vi undskylder, hvis der har været misforståelser vedr.
dette, men det er Spillemandskredsens politik, at alle

HUSKETAVLE FOR DFS:
Region nordjylland
07. januar

Sammenspil kl. 19.30

21. januar

Sammenspil kl. 19.30

04. februar

Valg til regionsstyrelsen samt sammenspil kl. 19.30

18. februar

Sammenspil kl. 19.30

Region syddanmark
02. april

Spillemandsworkshop

Region hovedstaden
15. januar

Kursus i Hans Engels musik, Byvej i Hvidovre, kl. 10.00-16.00

30. januar

Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød, kl. 11.00

13. februar

Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød, kl. 11.00

27. februar

Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød, kl. 11.00

Trin

&Toner ∙ Nummer 1 ∙ Januar 2011

13

S p i l l e m a ndskredsen

Thyregodtræf

– spillemandsmusik og folkedans
6) Ungdomshold ”De skrappe”
v/Mette Katrine Jensen, harmonika
7) Ungdomshold fra 12 år
v/ Kirstine Sand Christensen, violin
8) Børnehold fra ca. 6 – 12 år
v/Brita Leth Rehn, klarinet og Manny, klarinet,
tværfløjte, violin

”DFS’ forspillerkursus oktober 2010. Foto: Jens Rohde”

Lørdag den 19. februar 2011
Masser af spillemandsmusik, folkedans og hyggeligt
samvær.
I løbet af dagen bliver der undervist i orkesterspil og i
forskellige grupper.
Om aftenen er der børne-/ungdomsdans, spillemandsbal og traditionelt folkedansebal med danseleder.
Dagens program:
Kl. 10.00–11.00
Orkesterspil
Kl. 11.00–18.00
Sammenspil i valgfrie grupper
Kl. 19.30–20.00
Spillemandskoncert med børn og
unge
Kl. 20.00–23.30
Folkedansebal og stort kaffebord
Kl. 23.30–??
Natmad, spil og dans??

Valgfrie kurser:
1) Spillemandsbal v/Ole Emig, violin
2) Spillemandsmusik – udtryk og betoning
v/Ove Andersen, violin, harmonika
3) Sammenspil – alle instrumenter
v/Michael Petersen, klarinet
4) Forspillerkursus
v/Bent Melvej, violin, harmonika
5) Spil til dansekursus
v/Bo Skjærbæk, harmonika, cello

14
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Dansekurset kl. 13.30–18.00  ledes af Karen Lindballe,
Grenaa. Pris 60 kr.
Folkedansebal ledes af Karen Lindballe, Grenaa og Ove
Andersen, Ø. Bjerregrav
Spillemandsbal ledes af Ole Emig, Jelling
Børne- og ungdomsdans ledes af  Bente og Jens Jensen, Fasterholt
Pris: 300 kr. (børne-/ungdomshold 150 kr.) incl. 2 x
kaffe/sodavand, aftensmad, natmad, morgenmad og
nodemateriale – udover 358 bind 1 & 2. Medbring frokost.
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 26. januar for spillemænd
(gerne tilmelding til dansekursus  inden 16. februar),
til Manny Skjærbæk, Syrenvænget 31, Thyregod, 7323
Give, tlf. 75734801, mail: manny@skjaerbaek.dk.  
Ring eller skriv efter program med yderligere oplysninger.
Arrangør: Thyregod spillemænd og folkedansere
De bedste hilsner fra Manny

Nytårslegestue
Horns Herreds Folkedansere afholder
NYTÅRSLEGESTUE
på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 1, 4060 Kirke Såby
lørdag den 22. januar 2011 kl. 19.30.
Instruktør: Lis Pedersen
Musik: Horns Herreds Spillemænd
Entre: 70 kr. inkl. kaffe m/boller og lagkage.
Alle er velkomne
P.b.v. Finn Kristensen
Tlf. 4640 0221 / 2347 1398
e-mail: finnkr@pc.dk

Spillemandskredse
Landsstævn ne

Velkommen til
Landsstævne for Folkedansere
og Spillemænd 2011 i

Aabenraa
18.-23. juli 2011

Landsforeningen Danske Folkedansere, Danske Folkedanseres Spillemandskreds samt Aabenraa & Omegns
Folkedansere glæder sig meget til at byde jer alle sammen rigtig hjerteligt velkommen til Landsstævnet 2011.
Vort klare mål er at arrangere et stævne, hvor alle –
børn, unge, børnefamilier, voksne, meget voksne, folkedansere, spillemænd og ”turister” – får en masse gode
oplevelser med hjem. Vi skal danse, spille, synge, lege
– og frem for alt have nogle sjove og spændende dage
sammen!

Faciliteterne er ideelle: Haller, dansetelt, nødcampingplads, skolelogi og andre lokaliteter, der skal benyttes
under stævnet, ligger meget tæt på hinanden. Man kan
f.eks. gå fra hallerne, tværs over campingpladsen og til
skolen på ca. 10 minutter - hvis man ikke falder i snak
undervejs.
Vi har dejlige skove og en god badestrand lige udenfor
døren, masser af små hyggelige gader i midtbyen og en
gågade med mange specialforretninger og spisesteder.
Og så er der kun 25 km ned til grænsebutikkerne…
Vi håber, at I vil synes om det program, vi har sammensat til jer, og som I kan læse om i det følgende. Der kan
selvfølgelig forekomme mindre ændringer fra skrivende
stund til stævnet ”går i luften”, så hold øje med hjemmesiden www.aabenraa2011.dk, som løbende vil blive
opdateret.
Tilbage er kun at sige:
Mojn – vi ses i Aabenraa!
18.-23. juli 2011
Stævneudvalget og underudvalgene
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L a n d s s t ævne

Indkvartering
Stævnecamping
Nødcampingpladsen vil være indrettet på dyrskuepladsen ved Aabenraa hallerne, Hjelmallé 3, 6200 Aabenraa.
Der vil være toiletter på pladsen, og hallernes og Brundlundskolens toilet- og badefaciliteter kan benyttes.
Det nærmeste supermarked er beliggende ca. 500 meter fra campingpladsen.

Familiecamping
En del af nødcampingområdet vil være familiecampingplads, hvor der er mulighed for, at rigtig mange børnefamilier og gerne deres bedsteforældre kan ligge sammen. Vi understreger, at det kun er familier og andre
med direkte tilknytning til familierne, der kan ligge på
familiecampingen.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at bo her, og være
med til at skabe nogle gode rammer omkring familie og
B&U-aktiviteterne.

Skolelogi
Skolelogi er på Brundlundskolen, Ladegårdsvej 15, 6200
Aabenraa, ved siden af dyrskuepladsen.

Handicap campingenhed/parkeringsplads
Hvis man ønsker en handicap campingenhed eller en
parkeringsplads, bedes man sende en mail til stævnets

campingansvarlige på hans.ove.skau@pc.dk og vedhæfte kopi af parkeringskort fra Danske Handicaporganisationer. Uden denne dokumentation vil ønsket ikke blive imødekommet.

Overnatning søndag-mandag
Det vil også i Aabenraa være muligt at ankomme til
stævnet en dag tidligere og mod et mindre beløb bo på
skolelogi eller nødcamping natten mellem søndag og
mandag. De øvrige stævnefaciliteter åbner dog først
mandag kl. 10.00.
Portene slås op søndag kl. 13.00

Alternativ indkvartering
Der er vandrehjem, hoteller, bed & breakfast og campingpladser.
Se mere på www.visitaabenraa.dk

Stævneprogram
Mandag den 18. juli

Kl. 09.30-11.00 Udflugt: I Jomfru Fannys fodspor

Kl. 10.00

Kl. 10.00-11.00 Godt i gang
– for de små og morgenfriske

Nødcamping, skolelogi og
stævnekontor åbner

Kl. 14.00-14.30 Informationsmøde: Stævneudvalg,
styrelser og regionsrep.

Kl. 10.00-11.30 Go’morgenlegestue, B&U

Kl. 16.00-17.00 Stævneåbning

Kl. 10.00-12.00 Orkesterprøve for voksne

Kl. 19.00-21.00 Mini-stævneåbning, B&U

Kl. 10.00-12.00 Kursus i polka-variationer

Kl. 19.00-22.00 Hyggerum for børn

Kl. 10.00-13.00 Udflugt til Kobbermølle

Kl. 20.00-23.00 Salgsudstillinger åbne

Kl. 10.00-16.00 Dragtudstilling på museet

Kl. 20.00-24.00 Almindelig legestue

Kl. 11.00-12.30 Træning, Region Nordjylland

Kl. 20.00-24.00 Spillemandsbal

Kl. 11.00-12.30 Sangarrangement

Kl. 22.00-23.30 Vægtertur

Kl. 11.00-16.00 Dragtudstilling
på Jacob Michelsens gård

Tirsdag den 19. juli
Kl. 07.00-08.30 Gåtur til Kongehøjen
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Kl. 10.00-12.00 Orkesterprøve for unge

Kl. 08.00-11.00 Træning, Region Syddanmark

Kl. 12.00-14.00 Sønderjysk kaffebord
på Bov Museum

Kl. 09.30-10.00 Morgensang for familier

Kl. 13.00-15.00 Kursus i valse-variationer
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Kl. 13.30-14.30 Opvisning på Storetorv,
Region Syddanmark
Kl. 13.30-15.00 Sangarrangement

Kl. 16.00-18.00 Udflugt til Sikkerhedsstilling Nord
Kl. 16.00-18.00 Konkurrence: Stævnemesterskab 2011
i Folkedans for grupper

Kl. 13.30-15.30 Workshop betweens og unge
– ”Spil til legestue”

Kl. 19.00-22.00 Familielegestue

Kl. 13.30-15.30 Workshop betweens og unge
- ”Legestuedanse for begyndere”

Kl. 20.00-21.50 Regionslegestue med opvisning,
Region Hovedstaden (åben legestue)

Kl. 13.30-15.30 Workshop betweens og unge
– ”Har du en instruktør i maven”

Kl. 20.00-23.00 Salgsudstillinger åbne
Kl. 20.00-24.00 Almindelig legestue

Kl. 14.00-15.00 Udflugt: Rundvisning på orgelfabrikken

Kl. 22.00-23.00 Opvisningshold (åben legestue)

Kl. 14.30-15.30 Opvisning på Storetorv,
Region Nordjylland

Kl. 23.30-00.30 Kirkekoncert

Kl. 19.00-22.00 Hyggerum

Torsdag den 21. juli

Kl. 14.30-16.30 Sønderjysk kaffebord på Bov Museum

Kl. 07.00-08.30 Gåtur til Kongehøjen

Kl. 15.30-17.30 Spillemandskursus

Kl. 08.00-11.00 Træning, Region Sjælland

Kl. 16.00-17.30 Polkaplask

Kl. 09.30-11.30 Udflugt: I Jomfru Fannys fodspor

Kl. 19.00-22.00 Familielegestue
Kl. 19.00-22.00 Hyggerum for børn

Kl. 10.00-11.00 Godt i gang
– for de små og morgenfriske

Kl. 20.00-21.50 Regionslegestue med opvisning,
Region Syddanmark

Kl. 10.00-11.30 Workshop betweens/unge:
Sjove udenlandske folkedanse

Kl. 20.00-23.00 Salgsudstillinger åbne

Kl. 10.00-12.00 Orkesterprøve børn

Kl. 20.00-24.00 Almindelig legestue

Kl. 10.00-12.00 Orkesterprøve unge

Kl. 22.00-23.30 Vægtertur

Kl. 10.00-15.00 Seniorarrangement

Kl. 22.00-23.50 Regionslegestue med opvisning,
Region Nordjylland

Kl. 10.00-16.00 Dragtudstilling på museet

Kl. 22.00-24.00 Ungdomsdans

Kl. 11.00-12.30 Træning, Region Midtjylland

Onsdag den 20. juli

Kl. 11.00-16.00 Dragtudstilling
på Jacob Michelsens gård

Kl. 07.30-08.30 Informationsmøde:
Stævneudvalg, styrelser og regionsrep.

Kl. 13.00-14.30 Workshop betweens/unge:
Udfordring i dansen

Kl. 07.30-09.30 Cykeltur ad Knapstien
Kl. 08.00-11.00 Træning, Region Hovedstaden

Kl. 13.00-15.00 Workshop B&U spillemænd
– begyndere og øvede

Kl. 09.00-17.00 Udflugt til Danfoss Universe, B&U

Kl. 13.00-19.00 Udflugt: Flensborg Bryggeri

Kl. 09.30-12.00 Kursus i Blærerøvsdanse for voksne
Kl. 10.00-12.00 Orkesterprøve børn

Kl. 13.30-14.30 Opvisning på Storetorv,
Region Sjælland

Kl. 10.00-12.00 Orkesterprøve voksne

Kl. 13.30-15.30 Spillemandskursus

Kl. 10.00-13.00 Udflugt til Kalvø og Rundemølle
Kl. 10.00-16.00 Dragtudstilling på museet

Kl. 14.30-15.30 Opvisning på Storetorv,
Region Midtjylland

Kl. 11.00-12.30 Træning, opvisningshold

Kl. 15.00-16.00 Salgsudstilling åben

Kl. 11.00-16.00 Dragtudstilling
på Jacob Michelsens gård

Kl. 15.00-17.00 Workshop for familier:
Et kor for sangfugle i alle aldre

Kl. 12.30-15.00 Kursus i danse med Menuet

Kl. 16.00-17.30 Hjemstavnsmøde

Kl. 13.30-14.30 Opvisning på Storetorv,
Region Hovedstaden

Kl. 18.30-23.30 Ungdomsbal med fællesspisning

Kl. 13.30-15.30 Workshop for unge - ”Polskakursus”

Kl. 19.00-22.00 Hyggerum

Kl. 13.30-15.30 Udflugt til Sikkerhedsstilling Nord

Kl. 20.00-21.50 Regionslegestuer med opvisning,
Region Sjælland

Kl. 14.30-15.30 Opvisning på Storetorv,
div. opvisningshold

Kl. 19.00-22.00 Familielegestue

Kl. 20.00-23.00 Salgsudstillinger åbne
Trin
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Kl. 22.00-24.00 Almindelig legestue
Kl. 22.00-23.30 Vægtertur

Kl. 13.00-15.00 Workshop betweens/unge:
Sjove variationer

Kl. 22.00-23.50 Regionslegestue med opvisning,
Region Midtjylland

Kl. 13.30-15.00 Generalprøve på spillemandskoncert

Fredag den 22. juli

Kl. 15.30-17.30 Kaffetur med galeasen ”Håbet”

Kl. 07.30-08.30 Informationsmøde: Stævneudvalg,
Styrelser og Regionsrep.

Kl. 15.30-17.00 Spillemandskoncert

Kl. 07.30-09.30 Cykeltur ad Knapstien
Kl. 07.30-09.30 Morgentur med galeasen ”Håbet”

Kl. 18.00-22.00 Familiefest og
Mini-Stævneafslutning

Kl. 09.30-12.30 Kursus: Fra Thy til Bornholm

Kl. 20.00-22.30 Almindelig legestue

Kl. 13.30-16.00 Legetime alle børn

Kl. 18.00-20.30 Aftentur med galeasen ”Håbet”

Kl. 10.00-11.00 Morgenrytmik og sanglege

Kl. 20.00-22.30 Spillemandsbal

Kl. 10.00-11.30 Dans dagen i gang

Kl. 20.00-22.30 Salgsudstillinger åbne

Kl. 10.00-12.00 Pirattur med galeasen ”Håbet” B&U

Kl. 23.00-24.00 Afslutningsarrangement

Kl. 10.00-16.00 Dragtudstilling på museet

Lørdag den 23. juli

Kl. 11.00-13.00 ”Vild med Folkedans”

Kl. 12.00

Kl. 11.00-16.00 Dragtudstilling
på Jacob Michelsens gård

Campinglogi, skolelogi, stævnekontor
og salg af stævnefotos lukker

Ret til ændringer forbeholdes

Kl. 12.30-15.00 Frokosttur med galeasen ”Håbet”

Stævneåbning
Mandag kl. 16.00-17.00
Stævneåbningen foregår på Storetorv i Aabenraas centrum, så ingen af byens borgere er i tvivl om, at nu er
alle folkedansere og spillemænd kommet til byen!

Programmet vil bl.a. indeholde sange, taler og opvisning. Der vil ikke være fællesopvisning for stævnedeltagere, men derimod mulighed for at få sig en frisk
rheinlænder eller en stille vals.

Hjemstavnsmøde
Torsdag kl. 16.00-17.30
Hjemstavnsmødet afholdes i parken ved Brundlund Slot,
100 m fra stævnecentrum.
Gennem sang, fortælling, musik og optræden vil vi
fortælle om Aabenraas historie og kultur - både før og
nu!

Sangarrangement
Tirsdag kl. 11.00-12.30 og kl. 13.30-15.00
Sted meddeles senere.
Lærer Karen Hanne Munk fra Højskolen Østersøen er forsanger. Karen Hanne var medlem af det udvalg, der fore-
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stod revideringen af den nye udgave af Højskolesangbogen.
Arrangementet kl. 13.30-15.00 er en dublering.
Husk LDF’s sangbog.
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Dansearrangementer
Træninger og regionsopvisninger på
Storetorv
Tirsdag, onsdag og torsdag er der regionsopvisninger
på Storetorv.
Der er to regioner hver dag, henholdsvis kl. 13.30–14.30
og kl. 14.30–15.30.
Om formiddagen er der mulighed for træning i hal 1. Se
trænings- og opvisningsplaner nedenfor.
På dansepladsen er der plads til max. 12 kvadriller, men
10 er bedre. Derfor opfordres der til, at man deler regionsholdet op i flere opvisningshold med forskellige
opvisninger.

Træninger i hal 1
Søndag

Tirsdag

Syddanmark (Sønderjylland) Syddanmark (resterende hold)
Kl. 15.00-17.00
Kl. 8.00-11.00
Nordjylland
Kl. 11.00-12.30

Onsdag

Torsdag

Hovedstaden
Kl. 8.00-11.00
Opvisningshold
Kl. 11.00-12.30

Sjælland
Kl. 8.00-11.00
Midtjylland
Kl. 11.00-12.30

Opvisninger på Storetorv
Tirsdag
Onsdag
Syddanmark Kl. 13.30-14.30
Nordjylland Kl. 14.30-15.30

Torsdag

Hovedstaden Kl. 13.30-14.30
Opvisningshold Kl. 14.30-15.30

Regionerne skal desuden give opvisning ifm. regionslegestuerne om aftenen i hal 1 – læs mere under ”Legestuer”.

Opvisningshold/grupper
Onsdag kl. 14.30-15.30 på Storetorv
Onsdag kl. 22.00-23.00 i Hal 1
I Aabenraa vil vi gerne have besøg af rigtig mange af
de opvisningshold og -grupper, der findes rundt om i
Danmark. Der er naturligvis mange af grupperne, der
allerede laver opvisninger som en del af Regionens time
på Storetorv, men vi vil gerne have mange grupper til
Aabenraa. Derfor har vi afsat tid til opvisningshold flere
steder i programmet.
Hvis der kommer mange opvisningshold om eftermiddagen udvider vi tidspunktet, til alle har fået mulighed
for at lave opvisning.
Passer ingen af disse tider ind i dit holds planer, så kontakt os, måske kan vi finde ud af noget sammen.
Hvis du er instruktør eller kontaktperson på et opvisningshold og gerne vil lave en opvisning ved Landsstævnet,
så kontakt jan@todsen.eu senest 15. marts 2011.

Plejehjemsopvisninger
Vi vil i samarbejde med Aabenraa Kommunes afdeling

Sjælland Kl. 13.30-14.30
Midtjylland Kl. 14.30-15.30

Pleje & Omsorg planlægge opvisninger på relevante
plejehjem/-centre i Aabenraa.
Da det ikke altid er så ligetil for disse centre at planlægge så langt ud i fremtiden, vil vi fra stævnets side
på et senere tidspunkt henvende os til regionernes danseudvalg med besked om, hvor og hvornår opvisningerne
skal finde sted.
Vi håber på og regner med, at danseudvalgene derefter
vil være behjælpelige med at finde dansere og spillemænd,
som har lyst til at deltage i opvisningerne. Der skal bruges 1 kvadrille + 2-3 spillemænd hvert sted.

Regionslegestuer med opvisning
Hver region har legestue med opvisning en aften i hal
1 efter nedenstående plan:

Tirsdag Onsdag

Torsdag

20.00-21.50 Syddanmark Hovedstaden Sjælland
22.00-23.50 Nordjylland Opvisningshold Midtjylland
(kl. 22-23)
Regionerne beslutter selv, hvornår de lægger opvisningen, og de vælger selvfølgelig selv instruktør og forspiller til deres legestue. Instruktøren bedes indsende
program senest 1. februar til jan@todsen.eu.
Der henstilles til, at danserepertoiret er fra egen region.
Trin
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Almindelige legestuer
Der vil hver aften være såkaldt almindelig legestue,
hvortil stævnets danseudvalg udpeger nogle gode instruktører med tilhørende lige så gode forspillere.
Legestuerne foregår på følgende tidspunkter/steder:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kl. 20.00-24.00
i hal 1

Kl. 20.00-24.00
i teltet

Kl. 20.00-24.00
i teltet

Kl. 22.00-24.00
i teltet

Kl. 20.00-23.00
i hal 1

Åben legestue
Onsdag aften inviterer vi alle der har lyst til åben legestue. Alle er velkomne, både byens folk og folkedansere der ikke har tid til at deltage i hele stævnet.
Billet á kr. 50,00 kan IKKE forudbestilles, men skal købes
på stævnekontoret. Din billet gælder onsdag fra kl. 20
til kl. 23 i hal 1, hvor der er Regionsopvisning, Regionslegestue og opvisninger ved forskellige opvisningshold
fra hele landet.
Billetten gælder også i hal 2 hvor der er salgsudstilling
og andre udstillinger.
Billetten gælder ikke til andre faciliteter end de to
haller. Hvis der ønskes adgang andre steder kan der
købes et endagsstævnemærke.

Dansekurser
Kursus i Blærerøvsdanse for voksne
Onsdag kl. 9.30-12.00
På dette kursus får både personen og parret mulighed
for at udvikle sig på en måde, der kan gøre én til en
bedre danser.
Instruktører: Lis Fogh Jensen og Carsten Jørgensen
Spillemand: Søren Iversen
Kursus i danse med Menuet
Onsdag kl. 12.30-15.00
Instruktør: Per Sørensen
Spillemænd: Pia Sørensen m.fl.
Kursus i polka-variationer
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Instruktør: Mette Inge Baltsersen
Spillemand: Annonceres senere
Kursus i valse-variationer
Tirsdag kl. 13.00-15.00
Instruktør: Mette Inge Baltsersen
Spillemand: Annonceres senere
Kursus: ”På strejftog fra Thy til Bornholm” - Danse
der ikke danses så ofte
Stift bekendtskab med spændende danse med finurlige
detaljer.
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Desuden vil der mandag og fredag være spillemandsbal,
hvor det er spillemændene, der ”bestemmer farten”. Læs
mere herom under musikarrangementerne.
”Teltet” dækker over et stort dansetelt, som vil blive
opsat lige ved siden af hallerne.
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Fredag kl. 9.30-12.30
Instruktør: Merete Vilhelm
Spillemand: Claus Lisberg

Lidt af hvert
Polka Plask
Tirsdag kl. 16.00–17.30 på Sønderstrand
Smid skoene, rul buksebenene op, kom ned på Sønderstrand og vær med til polkaplask. Der vil blive spillet
op til bal, så der er rig mulighed for at tage en polka i
strandkanten.
Vild med Folkedans
Fredag kl. 11.00–13.00 på Storetorv
Kom, se og stem.
Byens prominente vil tage udfordringen op og dyste i
folkedans. I pausen mellem den indledende runde og
finalen vil der være fredagsbal, hvor alle inkl. byens
borgere har mulighed for at få en svingom.
Vinderparret afgøres ved publikumsafstemning, så kom
og afgiv din stemme.

Konkurrence for grupper
Nu har man chancen for at vinde Stævnemesterskabet
2011 i Folkedans for grupper!
Vi har på forhånd fastlagt, hvilke danse opvisningsprogrammet skal bestå af og lagt vægt på, at alle skal
kunne være med - både børn, unge, voksne og meget
voksne.
Konkurrencen afholdes onsdag kl. 16.00-18.00 i Hal 1
og vinderne afgøres ved publikumsafstemning.
Reglerne er som følger:
• Gruppen skal bestå af minimum 4 par + spillemænd
• Opvisningsprogrammet skal bestå af følgende danse:
Dobbelt Kvadrille Gamle Sønderjyske Danse
316
Vrøvl i Hatten
Legestuen
401
Engelsk Kvadrille Gamle Danse fra Præstø Amt 221
Totur, Kjøng
Gamle Danse fra Præstø Amt 212
Hamborg Sekstur Gamle Danse fra Randers
255
• Rækkefølgen på dansene og koreografien heraf er fri
- dog skal hver melodi spilles mindst én gang igennem i sin helhed
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• Opvisningen må kun bestå af de nævnte danse
• Opvisningen må max. vare 10 minutter - der er ingen
nedre tidsgrænse. Gruppen meddeler selv ved opvisningen, hvornår tiden skal startes
• Gruppen medbringer selv spillemænd
• Vinderne afgøres ved publikumsafstemning og kåres
umiddelbart efter konkurrencens afholdelse.
• Der uddeles præmier til 1., 2. og 3. vinderne.
• Vinderne vil få mulighed for at optræde ved stævnets
afslutningsarrangement

• Konkurrencen gennemføres ved minimum 4 grupper
• Tilmelding til konkurrencen skal ske senest den 1. juli 2011 til jan@todsen.eu.
Ved tilmelding oplyses gruppens navn, antal deltagere i gruppen samt kontaktperson (navn, tlf.nr. og
mailadresse).
• Der opkræves et deltagergebyr på kr. 100 pr. hold.
Gebyret skal indbetales under stævnet.

Musikarrangementer
Spillemandskursus I: ”Legestue”
Tirsdag kl. 15.30-17.30
Hvad er det, der gør, at en legestue eller et bal bliver
rigtig godt? Dette afhænger af mange ting, og en meget
vigtig faktor er selvfølgelig musikken.
I denne workshop bliver der fokus på, hvordan man som
spillemand kan medvirke til at skabe en god legestue
– bl.a. ved at være opmærksom på, hvordan forskellige
effekter i musikken har indflydelse på dansen, og ved
at være ”på” fra start til slut, så man sikrer sig, at musikken når ud over scenekanten.
Instruktør: Michael S. Petersen, Ramsø

Spillemandskursus II: ”Væk med autopiloten”
Torsdag kl. 13.30-15.30
En workshop, der fokuserer på de musikalske virkemidler,
man som spillemand/-kvinde har til rådighed, uanset
hvilken melodi man spiller, og uanset hvilket instrument man har i hænderne – f.eks. akkorder, basgange,
stemmer/skidtspil, frasering – også rytmisk.
Ved at blive opmærksom på disse virkemidler kan man
fordybe sig i sin egen musik i stedet for at køre på autopilot, - ”Hvad gjorde jeg, da jeg spillede? – Hvad kan
ændres? – Hvordan/hvorfor fungerede det? – Hvorfor
fungerede det evt. ikke??”
Instruktør: Helle Baltzer, Monbjerg

Spillemandskursus III: Med harmonikaen i centrum
(tidspunktet endnu ikke fastlagt, men annonceres på
hjemmesiden)
Hvordan får vi mest muligt ud af harmonikaen? Hvordan får vi harmonikaen til at præstere det, den egentlig kan? I denne workshop skal vi arbejde med det mere
tekniske, såsom fingersætning i højre og venstre side.
Hvordan får vi taget de forskellige løb, så vi ikke snubler
på vejen? Vi kigger på basspil, rytme og styrketegn. Vi

skal ”lege” med styrken, og derved gøre musikken/dansen mere let og levende.
Instruktør: Flemming Møller Serritzlew-Kristensen, Varde

Spillemandskoncert
Fredag kl. 15.30-17.00
Nye arrangementer af melodier fra det sydlige Jylland.
Ved spillemandskoncerten på Landsstævnet i Aabenraa
2011 har vi valgt at fokusere på den gode melodi – det
skal være sjovt at spille! Derfor bliver musikken arrangeret for blot to stemmer samt becifringer (evt. basstemme),
så der bliver overskud til både at afprøve en masse musikalske virkemidler og til at komme ud over scenekanten
ved selve koncerten.
Instruktør: Mette Kathrine Jensen, Vejle
Derudover vil programmet for spillemandskoncerten byde
på indslag med både B&U-spillemænd og Landsstævnets
kor (ligeledes under B&U-/familieaktiviteter).
Orkesterprøver til spillemandskoncerten:
Børn:
Onsdag kl. 10.00-12.00 og torsdag kl. 10.00-12.00
Unge:
Tirsdag kl. 10.00-12.00 og torsdag kl. 10.00-12.00
Voksne:
Tirsdag kl. 10.00-12.00 og onsdag kl. 10.00-12.00
Generalprøve for alle: Fredag kl. 13.30-15.00

Kirkekoncert
Onsdag kl. 23.30-00.30
”Anja Præst Trio”
Anja Præst Mikkelsen hører uden tvivl til eliten af dansk
folkemusiks klarinettister. Gennem 20 år har hun som
professionel musiker udviklet sin helt egen stil med rytmiske, powerfulde grooves på basklarinetten og lyrisk,
brilliant klarinetspil. Hun har spillet utallige koncerter
i både ind- og udland i forskellige konstellationer, bl.a.
Phønix, Dug og Tek3.
Trin
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Åben scene

I denne trio møder vi ikke kun Anja Præst Mikkelsen
som musiker, men også som en meget talentfuld komponist og arrangør. Musikstilen er folkemusik med inspiration fra den danske salmetradition. Med sig har
hun to stærke navne fra den danske folkemusikscene Jesper Vinther på harmonika og Peter Sejersen på kontrabas.
Anja Præst Mikkelsen var i 2008 nomineret som årets
folkkomponist for solo cd’en ”Hemmeligheden”, har med
Phønix modtaget fire Danish Music Awards og modtog
i 2004 Danish Music Award - Folk’s Special Award.

Under landsstævnet skal byen være fuld af dans og –
ikke mindst – musik! Derfor bliver der i gågaden en
”Åben Scene”, hvorfra der skal lyde glade toner af spillemandsmusik. Der vil på forhånd blive truffet aftale med
et par grupper, men da vi nødig vil overse nogen, er
programmet langt fra fyldt op.
Vi har holdt en masse tider fri, så hvis du/I har lyst til
at spille en time eller to, mens ”publikum” nyder en is/
kaffe/øl på fortovscaféen ved siden af, er muligheden
her - ”Åbningstiden” afhænger af, hvor mange der har
lyst at spille! Tilmelding er nødvendig - gerne samtidig
med tilmelding til selve stævnet, ellers til musikudvalget snarest muligt derefter.

Spillemandsbal
Mandag kl. 20.00-24.00 og fredag kl. 20.00-23.00
Ved disse legestuer vil det være de af musikudvalget
indbudte spillemandsgrupper/-laug, der bestemmer farten!
Grupperne vil også stå for instruktionen, som nok ikke
vil være så grundig som ved de andre legestuer, men
dog tilstrækkelige til, at det hele ikke ”går i kage”.

Aktiviteter for familier, børn og unge
Fælles for alle familieaktiviteterne er, at alle er velkomne uanset alder. Arrangementerne er tilrettelagt for
de angivne målgrupper, men alle der har lyst kan være
med. Vi arbejder på at få sat et fælles telt op på familiecampingen, ligesom vi arbejder på muligheden for at
bestille aftensmad. Dette er dog ikke fastlagt endnu,
men vi arbejder videre.

Mini-Stævneåbning
Mandag kl. 19.00-21.00
Tag mor og far i hånden eller kom selv til børnenes egen
stævneåbning. Kom og mød alle dem, du skal ha’ det
sjovt sammen med på stævnet. Vi vil synge, danse og
hygge. For børn i alle aldre og deres familier.
Marlene Holst Nielsen og Felix Bak Nielsen vil sammen
med os sørge for at vi får sat godt gang i stævnet.

Har du deltaget i eftermiddagens workshop for unge
spillemænd, vil der også være mulighed for at spille
med senere på aftenen.
Denne aften koster 90 kr. og kræver tilmelding.

Familiefest og Mini-Stævneafslutning
Fredag kl. 18.00-22.00
Et godt stævne skal selvfølgelig afsluttes med en fest.
Børn i alle aldre og deres familier er velkomne til dette
arrangement med fællesspisning og afslutning på
stævnet. Vi skal danse, hygge os og have det sjovt.
Mette Lukasiewicz og Julie Cato Thomsen vil sørge for,
at afslutningen bliver rigtig sjov.
Musikken bliver ”bunkespil”, så alle, der har lyst til at
spille, er velkomne. Familiefesten koster 65 kr. for voksne og 35 kr. for børn, og entrebilletten inkluderer mad.
Tilmelding nødvendig.

Fællesspisning og ungdomsbal
Torsdag kl. 18.30-23.30
Mad skal der til, og vi indbyder hermed alle stævnets
unge dansere og spillemænd til "Jul i juli" - en aften
med fællesspisning, hygge og dans. Vi skaber rammerne
for en festlig aften! Efter spisningen vil der blive spillet
op til bal af Jesper Vinther og Kristine Heebøll – du skal
bare medbringe dansesko, nissehue og godt humør.
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Familielegestuer
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 19.00-22.00
Den første time vil primært være med sanglege og lette
danse for de mindste, og derefter er der legestue, hvor
der også er noget for de lidt større. Alle er velkomne store som små, til 3 sjove timers dans. Der vil være forskellige instruktører på disse legestuer.

Landsstævn e

Ungdomsdans
Tirsdag kl. 22.00-24.00
Legestue for de unge og ungdommelige sjæle med Inger Christensen.
Desuden er der spillemandsbal mandag og fredag aften,
som vi også håber, at mange unge vil deltage i.

Workshops
Godt i gang samt Morgenrytmik og sanglege

Spil til legestue
Er du en øvet eller måske knap så øvet spillemand, som
gerne vil spille til legestue, er denne workshop lige noget for dig. Vi gennemgår de melodier, der skal bruges
ved aftenens familielegestue, og du vil helt sikkert få
et par tips og tricks – både til de enkelte melodier og
til selve kunsten at spille en god legestue. Johnnie
Frederiksen vil stå for denne workshop.

Tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-11.00
For de små og de morgenfriske er der her mulighed for
at få en god start på dagen. Gennem rytmer, sang, leg
og dans vil kroppen blive vækket.
Instruktører vil bl.a. være Jytte Bording, Anine Kirk
Todsen og Randi Tolbøll Schmidt.

Familielegestue
Med de danse/melodier, der er blevet arbejdet med i
alle tre workshops tidligere på dagen. Eftermiddagens
instruktører vil lede aftenens legestue sammen med de
af eftermiddagens kursister, der har lyst til at prøve at
lede til en rigtig legestue.

Go’morgen-legestue samt Dans dagen i
gang

Polskakursus

Tirsdag og fredag kl. 10.00-11.30
Få en god start på dagen. Vi skal danse sjove, lette
folkedanse, så søvnen bliver danset ud af kroppen.
Instruktørerne på denne workshop vil bl.a. være Julie
Cato Thomsen, Sabina Kragh og Trine Johannessen.

workshop trilogi
Tirsdag eftermiddag vil vi præsentere en stribe af
sammenhængende workshops, som om aftenen vil
munde ud i et brag af en legestue
En eftermiddag med workshops for både dansere, instruktørspirer og spillemænd. Danse/melodier er fælles
for alle tre workshops, og de skal bruges til aftenens
familielegestue. Alle 3 workshops kræver tilmelding.
Har du en instruktør i maven?
Er du en øvet danser, der husker de andre på, hvordan
en dans er, guider nye dansere rundt på gulvet eller
tager styringen til natdansen, så har du måske en spirende danseinstruktør i maven.
Her får du muligheden for at prøve at instruere en dans.
– Det er dig, der fortæller danserne, hvad de skal, og
du starter og stopper spillemændene.
Let øvede og øvede dansere, der gerne vil snuse til instruktørjobbet, er velkomne som både aspiranter og som
dansere til denne workshop. Lis Fogh Jensen sørger for
at lede jer gennem med gode råd, støtte, tips og tricks.
Legestuedanse for begyndere
Kniber det lidt med at følge med, når musikken spiller
op til legestue eller natdans? Her får du mulighed for
at smugtræne nogle af de mest almindelige legestuedanse, og om aftenen kan du brillere på dansegulvet.
Instruktør er Inger Christensen.

Onsdag kl. 13.30-15.30
Den svenske danseform polska er blevet populær blandt
danske folkedansere. Har du lyst til at lære at danse
polska, få dine trin genopfrisket eller bare til at ha’ det
sjovt, så kom og vær med. Der bliver mulighed for at
lære nogle sjove variationer, hvis altså nogen er med
på det!
Instruktør er Birthe Jørgensen, og der er tilmelding til
denne workshop.

Sjove udenlandske folkedanse
Torsdag kl. 10.00-11.30
Ulla Lykke Alnor vil lave en sjov workshop med udenlandske danse for betweens og unge. Der vil være folkedanse fra forskellige dele af verden, og I vil opleve både
ligheder og store forskelle i forhold til vores danske
folkedanse. Tilmelding er nødvendig.

Udfordring i dansen
Torsdag kl. 13.00-14.30
Denne workshop giver dig mulighed for udfordring og
udvikling i dansen, og du får mulighed for at prøve
kræfter med især pardanse, som ikke er så kendte, hvor
der er nogle svære trin eller andre udfordringer. Desuden
vil der måske blive plads til nogle pardanse, der indbyder til kreative påhit og anderledes variationer.
Carsten Jørgensen og Mette Lukasiewicz vil finde nogle
gode danse og lede jer gennem denne workshop.
Der er tilmelding til denne workshop.

Workshop for spillemænd – øvede og
mindre øvede
Torsdag kl. 13.00-15.00
Dette vil være én fælles workshop for både øvede og
mindre øvede spillemænd. Temaet er endnu ikke fastsat, men Jesper Vinther Pedersen og Kristine Heebøll
lover, at det bliver godt.
Trin
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Kan du lide at synge? – Så er denne workshop med Anne
Vestergaard noget for dig!
Alle – børn, unge, forældre, bedsteforældre, mostre,
onkler og tanter – kan deltage i landsstævnets kor. Vi
skal synge en masse – nogle gange flerstemmigt, og de
allerbedste sange skal bruges ved spillemandskoncerten
fredag. Tilmelding er nødvendig.

Morgensang
Tirsdag kl. 9.30-10.00
Vi starter dagen med nogle dejlige morgensange, som
børnene også kan synge med på.

Spillemandskoncert

Tag dit instrument med og kom og lær nogle nye melodier samt gode tips og tricks. Der vil være mulighed for
at spille med til et par numre til ballet om aftenen, hvis
du har deltaget i denne workshop.
Der er tilmelding til denne workshop.

Sjove variationer i dans
Fredag kl. 13.00-15.00
Du kan selv være med til at variere de gamle danse, så
det bliver ved med at være sjovt. Skab kaos og forvirring på dansegulvet og mærk, hvordan kreativiteten og
det gode humør smitter af på de andre dansere.
Instruktør annonceres på hjemmesiden senere.
Der er tilmelding til denne workshop.

Et kor for sangfugle i alle aldre
Torsdag kl. 15.00-17.00

Vi håber, at rigtig mange B&U’ere har lyst til at deltage
i spillemandskoncerten.
Der er orkesterprøver for børn onsdag og torsdag kl.
10.00-12.00 og for unge tirsdag og torsdag kl. 10.0012.00.
Fredag er der både generalprøve og koncert.
Stævnekoret deltager også i koncerten fredag.

Udflugter
Udflugt til Danfoss Universe
Se nærmere beskrivelse under det samlede udflugtsprogram.
Pirattur med Håbet på Aabenraa Fjord
Se nærmere beskrivelse under det samlede udflugtsprogram
Hyggerum
Som til mange andre landsstævner, vil der også i Aabenraa være hyggerum om aftenen, hvor børnene kan komme og spille et spil, klippe klistre eller bare hygge med
de andre børn. Måske bliver der læst en god historie.

Senior-arrangement
Torsdag kl. 10.00-15.00
Arrangementet er både for stævnedeltagere og for gæster
udefra.
Program:
Kl. 09.30-10.00 Ankomst
Kl. 10.00-12.00 Kursus
Kl. 12.00-13.00 Frokost
Kl. 13.00-15.00 Legestue
Kl. 15.00-16.00 Salgsudstilling vil være åben
Kl. 16.00-17.30 Hjemstavnsmøde i Brundlund Slotspark
Instruktør er Per Sørensen med egne spillemænd.
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Der er lagt op til en rigtig god dag i selskab med en
dygtig instruktør og dygtige spillemænd og hvor
man mærker lidt af stemningen ved Landstævnet
Deltagelse i arrangementet uden spisning..........kr. 50
Deltagelse i arrangement incl. frokost............. kr. 150
Gæster, som ikke deltager i resten af Landsstævnet, bedes tilmelde sig via en speciel tilmeldingsliste, som
sammen med det øvrige tilmeldingsmateriale udsendes
i februar måned til alle lokalforeninger. Bemærk venligst, at man som ikke-stævnedeltager kun kan tilmelde
sig arrangementet incl. frokost.
Tilmeldingsfristen er her 1. maj 2011.

Landsstævn e

Udflugter og byvandringer
Sikringsstilling Nord – Bustur

Vægterturen

Mødested: P-plads foran Hallen
I 1916, midt i 1. verdenskrig, byggede den Kejserlige
tyske hær en forsvarslinje på tværs af Sønderjylland.
Feltbefæstningslinien, kaldet Sikringsstilling Nord, havde
ca. 900 bunkers, 40 artilleribatterier og flere rækker
forberedte skyttegrave.
Efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920
blev det meste af sikrings-stillingen sprængt.
Vi kører ud til to af disse batterier, som ligger i Aabenraa Kommune. Det ene er delvist sprængt og ruinerne
ligger tilbage. Det andet er uberørt af sprængningerne,
man mente, det skulle stå som et minde om krigen.
John Christensen, som de fleste af os kender som forspiller til utallige stævner og legestuer, vil vise os disse
spændende historiske steder. John har en uudtømmelig
viden om Sønderjyllands historie, lidt af den vil han
dele ud af på denne tur.
Varighed: Ca. 2 timer

Mødested: Vægterpladsen, St. Pottergade, Aabenraa

Løjt Land, Kalvø og Rundemølle – Bustur
Mødested: P-plads foran Hallen
Løjt Land er halvøen, der går fra Aabenraa mod nordøst.
Den ligger utrolig smukt ud til Lillebælt og dens meget
kuperede terræn er formet af sidste istid. Det betyder,
at man fra mange udsigtspunkter på Løjt Land kan se
langt udover Lillebælt til Fyn.
Vi kører til den lille ø Kalvø, som ligger lige nord for
Løjt Land. I 1800-tallet oprettede agent Jørgen Bruhn
et sejlskibsværft på øen. Her byggede han nogle af datidens største og hurtigste sejlskibe. Det lukkede i 1870,
men skibsrederboligen, som er indrettet med et lille
museum, og værftsarbejderboliger i Nyboderstil er stadig bevaret. Det er en spændende historie, som skibsingeniør og lokalhistoriker Carl Lildholdt vil fortælle om.
Carl Lildholdt har bl.a. bygget en model af Kalvø med
skibsværftet som den så ud i 1800-tallet.
De, som har lyst, kan gå rundt om øen ad en lille sti,
som går langs vandet. Det tager ca. ½ time.
Derefter kører vi til Rundemølle, en af de gamle kendte
sønderjyske vandmøller, hvis historie går tilbage til
1200-tallet. Rundemølle er nænsomt restaureret og
genopført, som den så ud i 1890. Møllen rummer i dag
et lille egnshistorisk museum, hvor vi vil få rundvisning
af en af Løjt Lands lokalhistorikere, Erling Madsen.
Området ved Rundemølle, skoven og bakken regnes for
et af de mest værdifulde istidslandskaber, der findes i
landsdelen.
Vi kører i fælles bus på turen.
Varighed: Ca. 3 timer

Vi skal følge en af Aabenraas vægtere rundt på hans
vandring gennem de gamle gader.
Høre ham synge vægtersangen, der er skrevet af salmedigteren Thomas Kingo, og lytte til hans beretning om
byens dramatiske historie og de mange seværdigheder
undervejs, krydret med fornøjelige indslag.
Vægteren er iført den traditionelle uniform og bærer på
en lygte samt morgenstjernen, en træstav med jernpigge på toppen.
Turen varer ca. 1 time.

Cykeltur ad Knapstien til Løjt Land, ca.
10 km
Mødested: P-plads foran Hallen
Knapstien er anlagt på en nedlagt jernbane, E’ Kleinbahn. Tyskerne byggede den omkring år 1900 for at
sikre forsyninger rundt i landsdelen. Strækningen fra
Aabenraa til restaurant Knapp blev flittigt brugt af Aabenraas bedre borgerskab, når de skulle besøge den
berømte restaurant.
I året 1926 efter Sønderjylland igen var blevet dansk,
blev jernbanen nedlagt. Ad denne sti cykler vi ud på
Løjt Land. Landskabet er meget kuperet og meget smukt.
Når vi kører gennem Stollig får vi kaffe, rundstykker og
en morgendram, derefter cykler vi til Aabenraa fjord og
gennem Jørgensgård skov tilbage til Aabenraa. Undervejs vil vi fortælle lidt af Løjt Lands historie.
Turen varer ca. 2 timer

Flensborg Bryggeri – Bustur			
Mødested: P-plads foran Hallen
Flensborg bryggeri har brygget øl siden 1888. De bruger udelukkende vand fra underjordiske kilder, som stammer fra første istid. Som det eneste bryggeri i Europa,
anvender bryggeriet stadigvæk patentpropper på alle
flasker. Denne prop giver den karakteristiske lyd: ”Plop”,
Trin
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når man åbner en flaske. Bryggeriet markedsfører sig
bl.a. på denne lyd.
Bryggeriet tapper 1 million flasker dagligt.
Besøget starter med en ”informations-film”, hvorefter
der er guidet dansk rundvisning på bryggeriet. Vi slutter af i Flensburger Salon, hvor vi får en let anretning
og mulighed for at smage på de mange forskellige øltyper, de fremstiller.
Varighed: Ca. 4 timer.

Morgentur til Kongehøjen
Mødested: P-plads foran Hallen
Kongehøjen ligger i Hjelm Skov vest for Aabenraa. Vi
går ad stier forbi Nordeuropas største kristtornekrat til
Kongehøjen. Det fortælles, at Kong Valdemar i 1219
kom sejlende til denne høj i Aabenraa med Dannebrog.
Flaget havde han bragt hjem fra Estland, hvor det under korstoget var faldet ned fra himlen.
På Kongehøjen står vi klar med morgenkaffe, rundstykker og morgendram. Jens Jørgen Rasmussen, lokal folkedanser, vil fortælle historien om Dannebrog.
På tilbageturen går vi forbi skjulte fortidsminder, Bodenshoff kilde og det, der engang var nordens ældste ahorntræ.
Varighed: Ca. 1½ time

Orgelfabrik - Marcussen & Søn
Mødested: Det gamle rådhus, Storegade 30.

Sønderjysk kaffebord
Mødested: Bov Museum, Bovvej 2, Padborg
Når man siger Sønderjysk kaffebord, så tænker man på
ALLE DE KAGER, men hvor mange er der egentlig, og
hvilke regler er der?
Jo, det er sådan, at man skal have 7 bløde kager og 7
hårde kager for at det er rigtigt, men der kan være op
til 30 forskellige slags hjemmebagte specialiteter.
Kaffebordet blev populært i midten af 1800-tallet. Baggrunden var, at kaffen blev billigere og dermed allemands eje og at man havde fået mere driftsikre ovne.
I 1870 begyndte man at lave kagetallerkner, indtil da
havde man kun haft kaffekopper.
Med i prisen er adgang til Landbrugsmuseet, som kan
ses før eller efter kaffebordet.
Ta’ til Bov Museum og prøv det sønderjyske kaffebord.
Varighed: Ca. 2 timer.

”Jomfru Fannys fodspor”

Orgelfabrikken er grundlagt 1806.
Her fremstilles pibeorgler efter klassiske traditioner til
kirker og koncertsale.
Alle dele fremstilles i håndværksmæssig udførsel fra
egen produktion og aktiviteterne omfatter endvidere
restaurering af historiske orgler samt vedligeholdelse.
Til nu er der fremstillet 1100 orgler.
Nuværende indehaver er Claudia Zachariasen
Varighed: Ca.1 time
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Turen starter ved Aabenraa Museum, H.P. Hanssensgade
33.
Jomfru Fanny, hvis rigtige navn var Franziska Caroline
Elise Enger, hører med blandt Aabenraas spændende
personligheder, hun levede 1805–1881 og man mener,
at hun var en uægte kongedatter (datter af Christian  
d. 8 og hans forlovede prinsesse Charlotte Frederikke).
Jomfru Fanny levede et liv som syerske, hendes broderier var personlige og standsmæssige.
Efter en svær sygdom, blev hun ”synsk”, hun forudsagde
allerede i 1837 udfaldet af treårskrigen 1848-51 og senere udfaldet af krigen 1864.
Hun fik i kraft af sin spådom stor symbolsk betydning
for de dansksindede sønderjyders håb, i Aabenraa fik
hun nærmest status som en skytsengel.
Det er en spændende tur, hvor man hører om, hvordan
livet var dengang og får fortalt mange sjove ting og
anekdoter, mens man er på de forskellige steder.
Turen slutter på kirkegården, hvor vi besøger hendes
grav og får fortalt om de andre kendte personer hun
havde omgang med.
Turens varighed 1½ time.
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Kobbermølle
Mødested: Kruså Turistbureau, Flensborgvej 11, Kruså
Vi følger Gendarmstien gennem Krusådalen.
Vi ser ned på det sted, hvor den gamle Kobbermøllefabrik har ligget og gennem flere århundrede var et af
det danske monarkis største industriforetagender. Den
gamle kobbermølle har beklædt kongeslotte og orlogsskibe med tilhamrede kobberplader, men havde også en mere fredelig produktion af kønne brugsting i
kobber og messing.
Vi følger Flensborg fjord og passerer grænsen ved ”Skomagerhus” og nyder den smukke udsigt mod Flensborg
– den ”gamle danske by”.
Vi forsætter til den gamle hyggelige by Kobbermølle,
hvor der ligger en række gamle huse bygget i Chr. IV’s  
Nyboderstil med den samme karakteristiske gule farve,
som har holdt sig igennem de mange år - nogle beklædt
med røde tegltage, pænt restaurerede og velholdt. De
blev bygget som boliger for arbejderne på kobbermøllen.
I tårnbygningen er indrettet et lille museum, der fortæller
om virksomhedens historie og viser ting og genstande
produceret gennem tiderne. Her vil vi også høre mere
om Kobbermøllen.

Sejltur med galeasen ”Håbet”
Mødested: Gammelhavn, Aabenraa.
Udflugt for sejl med et 100 år gammelt træskib på Aabenraa fjord.
Oplev Aabenraa fra fjordsiden på samme måde som de
hundredvis af søfolk, der i 1700- og 1800 tallet sejlede
ud i verden fra Aabenraa  med nogle af Europas største
sejlskibe. Mærk stilheden og nyd  en tur med masser af
fugle og en flot kystnatur. Kyst- og morænelandskabet  
langs Aabenraa fjord har altid været bevokset med skov,
idet de stejle lerede skrænter har været dårligt egnede
til landbrugsmæssig udnyttelse. Derfor er næsten alle
skove oprindelige og skrænterne uberørte.
Turene bliver udbudt i forskellige variationer. Der er
plads til 40 pers. på hver tur, som alle er om fredagen.

Frokosttur fredag kl. 12.30-15.00
En tur, hvor vi kan nyde skovene og bakkerne omkring
Aabenraa fra vandsiden, mens vi spiser frokost. En
naturvejleder vil fortælle om fugle og kystnatur.
Inkl. frokost og øl/vand
Kaffetur fredag kl. 15.30-17.30
En tur for både voksne og børn. En naturvejleder vil
fortælle om fugle og kystnatur. Man kan være med at
sætte sejl og evt. fiske med minitravl efter fisk og krabber.
Inkl. kaffe/saft og kage
Aftentur med spisning fredag kl. 18.00-20.30
Vi  kan nyde en stille tur på en flot båd og med et godt
måltid mad. Man kan være med at sætte sejl og stå ved
roret, eller bare læne sig tilbage!
Inkl. mad og øl/vand

Udflugt til Danfoss Universe
Morgentur fredag kl. 7.30-9.30
En tur for de morgenfriske - forhåbentlig med morgensolen skinnende ind gennem fjorden.
Inkl. kaffe, rundstykker og en dram
Pirat-tur fredag kl. 10.00-12.00
Vil du være sørøver?  Så kom med ombord og lær hvordan en rigtig sørøver opfører sig og ser ud. Hvis du
hjælper med at finde sørøverskatten, fortæller vi dig
gode historier fra de varme lande.
Inkl. læskedrik og pirat-guf

Tag til Danfoss Universe og udforsk naturvidenskaben
gennem leg i en oplevelsespark fuld af eksperimenter
og naturfænomener. De mere end 200 aktiviteter giver
blandt andet mulighed for at løfte en bil, lave din egen
tegnefilm, prøve en Segway og gå på jagt i intelligenser.  Vi gør opmærksom på, at der ved nogle aktiviteter
kan være krav til alder, højde eller vægt.
Der er afgang fra hallen med bus kl. 9.00 og forventet
hjemkomst kl. 17.00.
Alle er velkomne til at deltage, men børn under ti år
skal være ifølge med en voksen.
Forplejningen står I selv for. I parken er der mulighed
for at spise madpakker eller man kan købe mad.
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Udstillinger
Dragtudstillinger og arbejdende værksteder
Ved landsstævnet i Aabenraa 2011
har vi valgt at fokusere på kjoler og
dragtdele i silkestoffer fra
1750–1850, som vil blive udstillet
på Aabenraa Museum, H.P. Hanssens
Gade 33.

Kulturhistorie Aabenraa
Aabenraa er en søfartsby og der har
gennem tiderne været mange søfarende, der sejlede på Østen og som
bl.a. bragte silke og porcelæn med
hjem.
Aabenraa Museum er et søfartsmuseum oprettet på initiativ af Aabenraa-kaptajnerne fra sejlskibstiden,
hvilket museets udstilling også bærer præg af.
Men museet beskæftiger sig også
med Aabenraa byhistorie og fortæller
bl.a. Jomfru Fannys spændende historie.
Lokalhistorien vises med den berømte Løjtstue. Det er
et sømandshjem i 1700-tallet
fra halvøen Løjtland lidt nord
for Aabenraa. Dekorationerne
på væggene er delvist lavet af
den kendte Aabenraa-maler
Jes Jessen – måske med hjælp
fra hans endnu mere kendte
elev C.W. Eckersberg
Museet har åbent fra tirsdag
til fredag og der er gratis adgang mod fremvisning af
stævnearmbånd.

Portræt af Mette F. Bruhn,
Aabenraa. Malet af Jes Jessen

I Aabenraa findes der også et lille spændende egnsmuseum:  

Jacob Michelsens Gård i Kolstrup
hvis historie går helt tilbage til 1535. Gården kom i
slægten Michelsens eje i 1847.
Som følge af byudviklingen var der ingen fremtid i landbrug i Kolstrup og i dag er kun stuehus, huggehus, bagehus og haven bevaret.
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I 1958 åbnede Anne Helene Michelsen køkkenet og dagligstuen for offentligheden, og det blev startskuddet til
det lille egnsmuseum
På Michelsens Gård vil der være åbent fra tirsdag til fredag. Her kan man opleve livet på gården i de
sidste århundreder og der vil være udstilling af huetilbehør i tylstrækning og kniplinger samt arbejdende
håndarbejdsværksteder.
I den dejlige have kan den medbragte mad nydes.
Adressen er Kolstrup 37A, Aabenraa (i gå-afstand fra
stævnecentrum)

Kunstmuseet Brundlund Slot
har fungeret som embedsbolig for skiftende stiftamtmænd fra 1470–1997. Det er nu indrettet til kunstmuseum og rummer en flot samling malerier af Eckersberg
og andre betydelige sønderjyske kunstnere dette er bestemt også et besøg værd.
Der betales den normale entré til kunstmuseet.
Mere information om egnens museer findes på www.museum-sonderjylland.dk

Salgsudstillinger
Salgsudstillingen finder man i Aabenraa Idrætscenter,
hal 2. Her vil der være mulighed for at se, hvad der
rører sig på dragtmaterialesiden.
Der vil være salg af Landsforeningens materialer til
dragtfremstilling. Desuden vil der være eksempler på
materialer fra eksterne udstillere.
I hal 2 vil man også kunne finde LDF’s salgsbod med
diverse PR-materiale, tekstiler, dansebeskrivelseshæfter,
videoer og meget andet samt DFS’ salgsbod med alt indenfor nodemateriale, musik-CD’er og PR-materiale.
Der er også reserveret vægplads til alle de mange fotos, som Aalborg Reklamefoto tager under stævnet og
som kan bestilles/betales på stedet.

Landsstævn e

Afslutningsarrangement
Fredag kl. 23.00
Arrangementet vil omfatte opvisninger, sange og taler,

inden vi tager afsked med hinanden efter et forhåbentlig
godt landsstævne. Medbring selv lommetørklæde.

Lidt af hvert
Adgangskontrol
Der vil være adgangskontrol ved alle arrangementer,
hvortil der kræves billetter eller stævnearmbånd.

Faner
Vi håber, at rigtig mange foreninger vil tage deres fane
med til Aabenraa.
Der skal bruges faner ved stævneåbningen, hjemstavnsmødet og afslutningsarrangementet. Ved de to førstnævnte arrangementer skal der også være en fanevagt.

Stævnefotos
Som altid vil Aalborg Reklamefoto være til stede under
hele stævnet. Billederne vil blive udstillet i hal 2, hvor
de kan ses og bestilles lige indtil lørdag den 23. juli kl.
12.00.

Bestilling af mad
Vi arbejder på muligheden for at bestille både morgenbrød og aftensmad, men dette er ikke afklaret endnu.
Hold øje med hjemmesiden hvor I vil kunne finde mere
om dette.

Svømmehal
Svømmehallen vil være åben under stævnet. Nærmere
om åbningstider, priser osv. følger senere.

Landsstævne T-shirt
Stævne T-shirten til landsstævnet i Aabenraa er hvid
med landsstævnets logo trykt på brystet.
T-shirten findes i 2 modeller – en almindelig standard
T-shirt (T-time 510) samt en dame model med en lavere
rund halsudskæring (T-time dame 512).
T-time 510 fås i størrelserne 2/3 år til 6XL
T-time dame 512 fås i størrelserne S til 6XL
Prisen for årets stævne T-shirt er 100 kr.

Hjemmeside
Vi opfordrer alle til at besøge vores hjemmeside
www.aabenraa2011.dk.
Denne vil hele tiden blive opdateret med seneste nyt
og vi vil tilstræbe, at du her kan finde svar på alle dine
spørgsmål.
Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen til

at sende en mail til stævneudvalgsformanden eller
webmasteren, så sørger vi for at få opdateret hjemmesiden.
Du er også velkommen til at kontakte LDF’s sekretariat
på tlf. 6618 5860 eller folkedans@dif.dk.

Tilmelding
Vi henstiller til, at man så vidt det overhovedet er muligt benytter sig af den elektroniske tilmelding, som
findes på adressen www.aabenraa2011.dk.
Husk venligst at indtaste dit personlige medlemsnummer til LDF eller DFS, da der ellers vil opstå uoverensstemmelser mellem din indtastning og vor medlemsdatabase. Husk også at indtaste specielt din mailadresse
korrekt, da du ellers ikke vil modtage en bekræftelse på
din tilmelding
Hvis man ikke selv har – eller kender én, der har – adgang til internettet, kan man dog benytte sig af det
tilmeldingsmateriale i papirform, som i februar måned
udsendes til alle lokalforeninger. De udfyldte blanketter returneres til LDF’s sekretariat, som løbende foretager indtastningerne. Der må dog påregnes nogen ekspeditionstid, hvilket kan betyde, at man ikke kan være
sikker på, at der er ledige pladser på de aktiviteter/udflugter, man har tilmeldt sig.
Tilmeldings- og betalingsfristen er 1. april 2011. Ved
tilmelding efter denne dato skal der betales et ekstra
gebyr for stævnemærket.

Tilmelding for spillemænd
Spillemænd, der er medlem af Spillemandskredsen, og
som er tilmeldt stævnet og vagtplanen inden den 1.
april 2011, betaler ikke stævnegebyr. Ved tilmelding
efter den 1. april pålægges – i lighed med de øvrige
stævnedeltagere – et ekstragebyr på 100,- kr., som skal
betales.
Som spillemand får man tildelt tre vagter, hvilke vil
bestå i, at man skal spille til enten legestue, til regionslegestue eller til et andet programsat arrangement.
Man kan også vælge at deltage i stævnets spillemandskoncert (inkl. to orkesterprøver og en generalprøve),
hvilket i så fald vil udgøre den ene vagt. Det bedes oplyst ved tilmeldingen, om man ønsker at deltage i spillemandskoncerten eller ej.
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Framelding

Øvrige arrangementer

Ved framelding inden 15.6.2011 tilbageholdes et administrationsgebyr på 100 kr. pr person. Efter denne
dato kan der kun ske tilbagebetaling ved fremvisning
af lægeattest (som betales af stævnedeltageren)

Sangarrangement
Fællesspisning og ungdomsbal
Familiefest:
Voksne
Børn 5-14 år
Seniorarrangement:
Uden spisning
Inkl. frokost

Endagsstævnemærke
Endagsstævnemærke kan ikke forudbestilles, men skal
købes på stævnekontoret under selve landsstævnet.

Stævnemateriale
Du vil inden stævnet modtage et brev med bekræftelse
på din tilmelding og de aktiviteter, du har bestilt billet til. Det øvrige materiale inkl. stævnearmbånd skal
hentes på stævnekontoret, når du er ankommet til Aabenraa.

Stævneemblem
Bemærk venligst, at det lille ”metal” stævneemblem
skal bestilles separat - pris kr. 15 pr. stk.

Stævnepriser
Stævnemærke voksen fra 26 år
(tilmeldt senest 31.3.2011)
Stævnemærke voksen fra 26 år
(tilmeldt efter 1.4.2011)
Stævnemærke unge mellem 15 og 25 år
(tilmeldt senest 31.3.2011)
Stævnemærke unge mellem 15 og 25 år
(tilmeldt efter 1.4.2011)
Stævnemærke B&U 5-14 år
(tilmeldt senest 31.3.2011)
Stævnemærke B&U 5-14 år
(tilmeldt efter 1.4.2011)
Camping- eller skolelogi
for voksne fra 26 år, pr. person
Camping- eller skolelogi
for unge 15-25 år, pr person
Camping- eller skolelogi
for børn 5-14 år, pr. person
Camping- eller skolelogi for børn 0-4 år
Ekstra campingplads
til campingvogne over 8 m
Campingplads til fællestelt max. 6,5 x 8 m
Campingplads til fællestelt max.6,5 x 16 m
Overnatning mellem søndag og mandag på
camping- eller skolelogi, pr. person
Voksne fra 26 år
Unge 15-25 år
Børn 5-14 år

650 kr.
750 kr.
450 kr.
550 kr.
275 kr.
375 kr.
200 kr.
125 kr.
75 kr.
0 kr.
150 kr.
150 kr.
300 kr.
50 kr.
30 kr.
0 kr.

Koncerter
Kirkekoncert
Spillemandskoncert
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40 kr.
50 kr.

40 kr.
90 kr.
65 kr.
35 kr.
50 kr.
150 kr.

Udflugter
Sønderjysk kaffebord
Flensborg bryggeri
Udflugt til Kobbermølle
Udflugt til Kalvø og Rundemølle
Sikkerhedsstilling Nord
I Jomfru Fannys fodspor
Vægtertur
Rundvisning på Orgelfabrikken
Morgentur til Kongehøjen
Cykeltur ad Knapp-stien
Sejltur med ”Håbet”
Morgentur
Pirattur
Frokosttur
Kaffetur: voksne
børn
Aftensmadtur
Udflugt til Danfoss B&U

100 kr.
150 kr.
85 kr.
100 kr.
80 kr.
50 kr.
50 kr.
30 kr.
45 kr.
45 kr.
150 kr.
100 kr.
200 kr.
150 kr.
100 kr.
200 kr.
200 kr.

Kurser og workshops
Polkakursus
Valsekursus
Blærerøvsdanse
Menuetkursus
Fra Thy til Bornholm
Konkurrence: Stævnemesterskab 2011 i
Folkedans for grupper
Workshop for unge ”Polskakursus”
Spillemandskursus I
Spillemandskursus II
Spillemandskursus III

45 kr.
45 kr.
45 kr.
45 kr.
45 kr.
100 kr.
30 kr.
45 kr.
45 kr.
45 kr.

Diverse
T-shirt med stævnelogo
Stævneemblem

100 kr.
15 kr.

Følgende kan købes ved henvendelse til
stævnekontoret under landsstævnet
1 dags stævnemærke voksne,
gældende fra kl. 8.00 til kl. 02.00
1 dags stævnemærke 15-25 år
1 dags stævnemærke 5-14 år
Billet til åben legestue
onsdag kl. 20.00-23.00

200 kr.
150 kr.
100 kr.
50 kr.

Det sker i din regio n

Region nordjylland
Tur med nordjyske folkedansere
Tidlig morgen den 5. september 2010 startede 39 folkedansere inklusive tre spillemænd, instruktør og chauffør
på rejse til Belgien. Turen blev arrangeret med hjælp af
Grenå Rejser.
Efter overnatning i Tyskland fortsatte vi gennem Frisland og Holland til Louvain, hvor vi blev indkvarteret
på hotel Mercury, der ligger i udkanten af byen.
Der blev arrangeret udflugt til Bruxelles. God tur til indre by med Mannicen Pis og besøg på ”Atomium” – vartegnet for verdensudstillingen i Bruxelles i 1959.
Vi besøgte den spændende by Brügge, med meget smukke
bygninger på torvet.
Vi fik ikke mulighed for at vise vores kunnen i folkedans. Det var ikke muligt at få tilladelse fra myndighederne. I stedet hyggede vi os på hotellets terrasse med
dans og sang.
Denne dag tog vi på en spændende bjergtur i Ardennerne med de både bløde og vilde bjerge og charmerende dale med små hyggelige landsbyer. Besøg på ”Leffe” bryggeriet og belgisk frokost på en restaurant. Man
kunne vælge mellem tre retter mad, som bestod af en
hel svineskank, den anden ret boller i tomatsovs og
tredje ret var gullasch. En meget tung og kompakt frokost. Der var ingen som gik sultne fra bordet.
På hjemturen besøgte vi Waterloo. Slaget ved Waterloo
fandt sted 18. juni 1815 ved den belgiske landsby Waterloo omkring 15 km syd for Bruxelles. I slaget, som
blev Napoleon Bonapartes sidste. En utroligt spændende
og tankevækkende oplevelse, som var prikken over I'et.
Som helhed var det en vellykket tur, dog var der det
minus at vi ikke fik mulighed for at vise vores dragter
og danse.
Else, Lindhart og Ruth

Dragthåndarbejdsdag
I Region Nord har dragtudvalget i samarbejde med Morslands Historiske Museum afholdt dragt- håndarbejdsdag
lørdag den 6. november. Det foregik i Dueholm Kloster,
Nykøbing Mors.
Der deltog 9 kreative personer både fra Region Nord og
Midt med skjortesyning, syning af knapper, båndvævning,
broderi, tamburering, patchwork, nålefilt, strik samt
billedshow af sjaler fra den store sjalsregistrering i 2004.
Desuden havde museet samlet lige så mange folk fra
Thy-Mors Husflidsforening. Der blev kniplet, arbejdet
med halm, quiltet, spundet, strikket på fælles strikketøj.
En stor gruppe børn var samlet i den gamle skolestue,
hvor de flettede snore og arbejdede med nålefilt.

Dagen igennem var der stor interesse fra museets gæster,
i alt 155 besøgende.  
Inger Thorup

Turen i 2011 går til Prag
Ja nu er spændingen udløst, på rejsemødet/generalforsamlingen den 13. november 2010, blev det besluttet,
at turen skal gå til Prag i uge 35 i 2011.
Tilmelding senest den 15. marts 2011 til Jørgen Jensen
på tlf. nr. 9823 8052. Pris vil blive meddelt senere, når
rejseudvalget har fået undersøgt indkvartering m.v.
Orienteringsmøde afholdes søndag den 29. marts 2011
kl. 14.00 på Biblioteket, Skolegade, Brønderslev.
Det øvrige fra rejsemødet/generalforsamlingen:
Knud Pedersen blev valgt til dirigent.
Beretning: Formanden Lindhart Madsen orienterede om,
hvordan turen til Belgien var gået.
Regnskab: Kassereren Keld Pedersen gennemgik regnskabet, dette blev godkendt.
Valg: Lindhart Madsen ønskede ikke at fortsætte, i stedet blev valgt Jakob Sørensen.
Keld Pedersen blev genvalgt..
1. suppleant Bjarne Christiansen blev genvalgt
Suppleant for revisor Frits Larsen blev genvalgt
Rejsemål 2011: Der blev stillet forslag med 11 forskellige rejsemål. Prag fik flest stemmer.
Bestyrelse 2010/11 blev konstitueret således: Formand
Jørgen Jensen, næstformand Jørgen Svendsen, kasserer
Keld Pedersen, sekretær Ruth Toft Pedersen, medlem
Jakob Sørensen og revisor Hans Jørgen Andersen.
Eventuelt: Forslag om flytning af starttidspunkt for rejsefest/generalforsamling fra kl. 15.00 til kl. 12.00. Dette
blev ikke vedtaget. Jørgen Jensen takkede Lindhart
Madsen for hans store arbejde med at arrangere rejser
for os. Turen til Belgien havde ikke været nem. Lindhart Madsen takkede Karen og Asger for deres indsats
med fane og leje af lokaler. Der var også en stor tak til
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leder og spillemænd for deres indsats på turen og til
dansen den 13. november.
Rejsemøde/generalforsamling 12.11.2011: Reserveret
Flauenskjold Gl. Smedje til rejsemøde/ generalforsamling for valg og rejsemål i 2012.
Dagen sluttede med middag og dans med 39 deltagere.

Baldanse
Har du lyst til at danse de gamle baldanse, indbydes du
til tre danseeftermiddage med gennemgang af:
Pariser kvadrille, Julekvadrillen samt andre sjældne
brugte folkedanse.      
Søndag den 9.1., 23.1. og 6.2.2011 kl. 14.00–16.30
i Vodskov skoles aula, Kirkevej 53.
Drej ind ad Langbrokrovej og Skovsyrevej.
Instruktør: Trine, Ture, Lotte, Vita og evt. Bodil
Spillemand: Bruno    
Pris:
Medlemmer af LDF:..... 150 kr. pr. person (for 3 gange)
Ikke medlemmer:....... 175 kr. pr. person (for 3 gange)
Medbring: Kaffe  
Tilmelding til en i danseudvalget:
Bodil Sørensen
Tlf. 9792 5037, bodiljenssoerensen@mail.dk
Lotte Gjølager, Tlf. 2758 9413, lotteg@stofanet.dk                 
Trine Andersen, Tlf. 9838 9162, sok@pc.dk
Ture Andersen, Tlf. 9894 9344, ture@has.dk
Vita Ugilt, Tlf. 9846 2533, Vita.Ugilt@pc.dk

Region midtjylland
Tilskud til instruktøruddannelsen
Region Midtjylland vil gerne støtte uddannelsen af instruktører i regionen, og bestyrelsen har derfor besluttet
fra og med 2011 at give et tilskud til de kursister fra
regionens medlemsforeninger, der påbegynder uddannelsen på hold 1. Tilskuddet er på 500 kr., og det gives
årligt alle 4 år.
Tilskuddet udbetales, når kursusgebyret er indbetalt til
LDF.
Ansøgning sendes til Regionsformand Asger E. Knudsen, aek@pc-privat.dk med angivelse af:
navn, adresse, tlf.nr., E-mail, medlemsnummer og  
-forening. Din banks reg.nr. og dit kontonr.

NYT NYT NYT
Kom til familiedag med dans og musik!
På den fri Hestehaveskole, Langelinie 40, Sjelle
den 26. februar 2011 fra kl. 10 – 22.00
Dagen vil være for alle familier som gerne vil bruge en
dag sammen og få danset og spillet musik eller måske
til en god fodboldkamp…
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Program:
Kl. 10.00 Åbning - fællessang og velkomst
Kl. 10.30-12.00 Aktiviteterne starter:
Sammenspil ved Musikskolen.
Lette børnedanse / Forældre–barn dans
Trin / danse med lidt gang i
Legerum - kreativ leg (med voksent opsyn)
Leg i hallen, evt. boldspil
Kl. 12.05 Sang og spise medbragt frokost – pause
Kl. 13.00-14.35 Aktiviteter:
Sammenspil ved Musikskolen
Børnedans
Dans for alle
Legerum – kreativ leg (med voksent opsyn)
Leg i hallen, evt. boldspil
Kl. 14.45  Kaffe pause og sang
Kl. 15.15-17.00 Aktiviteter:
Sammenspil ved Musikskolen
Danse kursus ved Mie Nielsen
Legerum – kreativ leg (med voksent opsyn)
Leg i hallen, evt. boldspil
Kl. 17.15-18.15 Sang og aftensmad
Kl. 18.30 Koncert  
Kl. 19.00-22.00 Dansebal
Der vil være instruktører og dygtige spillemænd til alle
danse- og spillekurser samt opsyn i alle legerum.
Pris: Heldags arrangement: 75 kr. for børn, 125 kr. for
voksne incl. aftensmad.   
Dagsarrangement: 50kr. for børn, 80 kr. for voksne.
Deltagelse kun aften: 60 kr. for alle over 15 år
Tilmelding: Enten på hjemmesideadressen familiedag.
8464.eu eller til Dorte Skouborg på tlf. 8747 8181/2042
1471 eller Jan Holmelund på tlf. 3195 7908
Betaling: Skal ske samtidig med tilmelding på konto:
Reg. 2370 konto: 3494 232 854 – Nordea
Spørgsmål: Kontakt Dorte Skouborg, tlf. 2042 1471
Vi glæder os til at se dig og din familie!
Lone Knudsen, Jan Holmelund og Dorte Skouborg
LDF Region Midtjylland og Skanderborg Musikskole
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Region syddanmark
Medlemsmøde og Regionsvalg 2011
Der indkaldes hermed til Medlemsmøde og valg af regionsbestyrelsesmedlemmer til jeres region.
Mødet finder sted på
Erritsø Centralskole, Krogsagervej 30, Erritsø, 7000 Fredericia
Søndag den 30. januar 2011 kl. 13.00
Mød op og vær med til at bestemme, hvem der skal
repræsentere din landsdel.
Program:

Det sker i din regio n

· Velkomst og præsentation
· Indlæg fra regionsbestyrelsen / udvalg
· Indlæg ved Karen Lindballe angående vækst i lokalforeninger via polka/valsekurser
· Indlæg ved Arne Nielsen angående DIF tilskud
· Indlæg ved Lone Schmidt angående landsstævne i
Aabenraa
· Kaffepause (Regionen er vært)
1. Valg af dirigent og referent
2. Styrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af arbejdsplan for inkl. budgetforslag
6. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen.
På valg er: Hans Erik Nielsen
Arne Nielsen
Bent Frost (ønsker ikke genvalg)
7. 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. Valgperioden
er 2 år.
Forslag skal være regionsbestyrelsen i hænde senest 8
dage før mødet!
Tilmelding: Skal ske senest 5 dage før mødet til:
Hans Erik Nielsen,
tlf. 5091 4081, mail heni59@hotmail.com eller
Kaj Friis, tlf. 3064 2630, mail kajfriis@hotmail.com
Med venlig hilsen
Kristian Pedersen, Bent Frost, Arne Nielsen,
Hans Ole Andersen, Hans Erik Nielsen, Kaj Friis
og Anne-Grete Jensen.

Så er der trinkursus i Lindeballe
ved Vejle
Lørdag den. 5 februar 2011 kl. 13.00 til ca. 16.30
Adressen er Lindeballe Forsamlingshus, Åstvej 54, 7321
Gadbjerg
Til at undervise i trin har vi fået fat i den kendte danseinstruktør Mie Nielsen fra Aarhus. Musiksiden har vi
fået Ole Emig, Jelling  til at klare.
På kurset vil der blive undervist i forskellige trin. Ønsker til trin/danse fremsendes til Carlo Nielsen på mail:
carlo-nielsen@jellingnet.dk. Mobilnummer 2086 2548
kan også bruges.
Hvis ikke der kommer ønsker nok, så skal Mie og Ole
nok hitte på noget.
Tag kaffekurven med til eftermiddagskaffen, husk også
sangbogen.
Der kan købes øl og vand.
Priser for deltagelse.....................................100 kr.
Rabat for medlemmer af LDF/DFS..................... 50 kr.
Din medlemspris........................................... 50 kr.

Tilmelding nødvendig til Carlo Nielsen, gerne på mail:
carlo-nielsen@jellingnet.dk eller mobil 2086 2548.
Sidste frist for tilmelding den 25 januar 2011
Du kan også få oplysninger ved at henvende dig til Carlo på ovennævnte mailadresse/mobilnr.,
Arrangør af trinkursus er et samarbejde mellem Region
Syddanmarks Danse- og Musikudvalg samt Vejle Vesteregns
Folkedanserforening.
Om aftenen er der Kyndelmisse Leigstue med Jelling
Spilmandslaug. Der er spisning fra kl. 17.30.
Tilmelding nødvendig til Knud Vilstrup (tlf. 7573 8274)
eller Poul Mikkelsen (tlf. 7573 2202)

Anderledes danse - opfølgning!
Et spændende kursus for dansere og instruktører
søndag d. 13. februar 2011 i Ringe
”Anderledes danse” er et kursus, hvor vi tager os tid til
at arbejde med danse og trin, vi ikke når på en ”almindelig” danseaften. Det kan være fordi det er danse, der
tager lidt længere tid eller trin og/eller figurer, der tager lidt længere tid at indøve.
Går du og brænder for at komme til at danse noget af
det, der ikke danses på en almindelig træningsaften og
kunne du tænke dig at komme til at lege med din indre
danseglæde, så skal du sætte kryds i kalenderen søndag
den 13. februar 2011. Det bliver en spændende og udfordrende dag, der blot kræver du kan de almindelige
dansetrin.
Selv om det er et opfølgningskursus er du/I også meget
velkommen, selv om du/I ikke var med ved det sidste.
Medbring selv frokost og kaffekurv samt drikkevarer og
dansesko. Vi stiller med to veloplagte instruktører og
spillemand, samt et godt dansegulv.
Instruktører: Signe Juel & Rune Pedersen
Spillemand: Jesper Vinther
Tilmelding
Rune Pedersen tlf. 64 74 10 52,
mail: runep7@hotmail.com eller
Signe Juel Christensen tlf. 30 20 67 84,
mail: juelgaard@gmail.com
senest fredag d. 4. februar.
Program:
Kl. 10.00 kurset starter
Kl. 12.00 spisning af medbragt mad
Kl. 12.30 kurset fortsættes
Kl. 15.30 den medbragte kaffe nydes +
evaluering
Kl. 16.00 tak for i dag.
Sted:
Nordagerskolen, Rolighedsvej 16, 5750
Ringe.
Pris:..................................................... kr. 200,00
Rabat LDF og DFS medl............................ kr.   50,00
Din LDF/DFS medl. pris:........................... kr. 150.00
Venlig hilsen
Lokalforening og Danseudvalget Region Syddanmark
Christian Jensen, tlf. 2145 3116, c-j@stofanet.dk
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Spillemandsworkshop!
”Fra bunkespil til sammenspil”
Region Syddanmarks Spillemandskreds og Bjert Stenderup Folkedanserforening inviterer til workshop og legestueorkesterspil lørdag den 2. april 2011.
Læs mere under ”Spillemandskredsen” i dette nr. af Trin
& Toner og på hjemmesiden.
Spillemandskredsen, Region Syddanmark

Region sjælland
Lørdag den 22. januar 2011 kl. 14.00-22.30
afholdes det årlige medlemsmøde på Dalgårdcentret,
Thujavej 19, 4683 Rønnede. Se indbydelsen på regionens hjemmeside.
Kl. 14.00 er der ”generalforsamling” med fremlæggelse
af beretninger, regnskab 2010, revideret arbejdsplan
2011, Arbejdsplan 2012, samt valg af formodentlig 5
medlemmer af regionsbestyrelsen.
Kl. ca. 16.00 er der Temamøde med evaluering af, hvad
der indtil nu er kommet ud af Fremtidsværksted 2009,
herunder begynderkurser. Endvidere vil vi høre, hvor
stor interesse der er for at arrangere et kursus for
Foreningsledere (= bestyrelsesmedlemmer), og til sidst
præsenteres Landsstævne 2011 i Aabenraa.
Kl. ca. 18 spiser vi den medbragte mad, efterfulgt af
legestue til kl. 22.30 - afbrudt af en pause, hvor Region Sjælland byder på kaffe og the med tilhørende
kage.
På gensyn til endnu et indholdsrigt regionsarrangement,
som både er for bestyrelsesmedlemmer og alle andre
dansere fra lokalforeningerne. Kom og giv dit besyv med,
så regionen får inspiration til sit arbejde.
Endvidere arbejder regionen på at få sat skub i de planlagte dansearrangementer søndag den 6. februar og 6.
marts - følg med på hjemmesiden.

Senior legestue
Birkerød Folkedanserforening
inviterer til senior legestue lørdag d. 22. januar 2011
kl. 14-17 i festsalen på Toftevangsskolen, 5 min.
gang fra Birkerød station.
Der serveres kaffe med hjemmebagte boller og lagkage.
Instr.: Marianne Bornebusch.
Musik: Ole Nielsen med spillemænd
Pris: 65 kr.
Kontaktpersoner:
Hanne tlf. 4582 1675 og Marie tlf. 4581 3069
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Region hovedstaden
Så sker det igen!
Lad ikke denne festlige og fornøjelige aften gå jer forbi, kom og nyd denne festlige aften.
Instruktører er: Inge Aaberg og Per Jensen
Musik: Jørgen Hanskovs orkester
Husk derfor. Lørdag d. 15. januar 2011 kl. 17.00-23.30.
Det store Nytårsbal i Høje Gladsaxe Skolernes Festsal.
Medbring selv mad til festmiddagen kl. 17.  Øl, vand og
vin kan købes. Kl. 17 festmiddag, kl. 19 champagne og
polonæsen, kl. 21 kaffe. Kl. 23.30 slut.
Tilmelding til grolsted@post4,tele.dk.
Påklædning: Festtøj.
Arrangører: LDF Region Hovedstaden og folkedanserforeningerne i Gladsaxe

LDF Region Hovedstaden.
Indkalder til medlemsmøde og valg til regionen i henhold til vedtægterne. Lørdag den 22.01.11 kl. 13.
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum
Hilsen Regionsbestyrelsen

Region Hovedstaden inviterer til søndagsdans
Den 6. + 20. februar i Taastrup kulturcenter, B-salen,
Poppel alle 12, 2630 Taastrup, kl. 12.30–16.30
Tema: Pardanse
Vi danser anderledes, svære, finurlige og sjove pardanse. Første søndag er det Mette Lukasiewicz, Carsten Jørgensen og Mads Christensen. Anden søndag er det Desiree Ginnerup og Michael Graubæk
Pris: 50,00 kr. pr. gang
Det er nødvendigt med tilmelding, som sendes til hele.
madsen@comxnet.dk eller ring på tlf. 3879 8283 – 2856
6477 senest den 1. februar
Danseudvalget

Nordisk 1800-tals bal med kursus d. 21.,
22. og 23. april 2011
Indbydelse til kursus og stort bal i påsken 2011.
1800-tallets selskabsdanse ifølge aftale med Forum for
historisk dans.
Kursus og bal afholdes i Gladsaxe som er en forstad til
København. Stævneområdet er beliggende 9 km fra City.
Program for baldanse-stævnet
Torsdag d. 21. april
Kl. 15.00-17.00 Indkvartering for gæster med overnatning.
Kl. 18.00-19.00 Let aftensmåltid.
Kl. 19.00-22.00 Åbent bal for alle.
Fredag d. 22. april
Kl. 08.00-09.00 Morgenmad for overnattende gæster

Det sker i din regio n

Kl. 09.00-12.00 Kursus i de store danse.                           
Kl. 12.00-13.00 Frokost for alle
Kl. 13.00-14.00 Fortælling om 1800 tallets baller og
danse, ved Ole Skov.
Kl. 14.30-15.00 Kaffe
Kl. 15.00-18.00 Kursus i de store danse.
Kl. 18.00-19.00 Aftensmad
Kl. 19.30-22.00 Åbent bal
Lørdag d. 23. april
Lørdag formiddag fri af hensyn til gæster fra Norden og
Jylland. Evt. sightseeing eller shopping i city. Bus 250S
går direkte fra stævneområdet til City.
Kl. 14.00
Kaffe og umiddelbart derefter gennemgang af store danse.
Kl. 16.30
Omklædning til festtøj
Kl. 17.30
Festmiddag
Kl. 19.15
Polonæsen og det store bal til kl.
23.30
Søndag morgen morgenmad til de udenbys gæster, derefter hjemkørsel.
Musik leveres af Jørgen Hanskovs store orkester.
Danseinstruktører er Inge Schmeltz Aaberg og Per Jensen. Hvis der tilmelder sig mere end 160 deltagere, ansættes en ekstra instruktør.
Stævnet arrangeres af folkedanserforeningerne i Gladsaxe, i samarbejde med LDF region Hovedstaden.
Priser: Deltagelse i kursus og bal fredag og lørdag,
(stævnemærke): Kr. 950,00.
Beløbet dækker kursus og bal, undervisning og musik
m.m. samt frokost, kaffe og aftensmad fredag + 2 x kaffe og festmiddag lørdag.
Kursus og bal foregår på Aktivcentret, Telefonvej 8,
2860 Søborg. Gratis parkering, bus 250S fra City. Hvis
vi bliver flere end 120 deltagere, vil det store bal lørdag
aften blive afholdt i Høje Gladsaxe Festsal på Høje Gladsaxe Torv, 200 m fra Sports Hostel.
Ekstra betaling for overnatning
Overnatning i 3 nætter i 4 sengs rum: Kr. 800,00
Overnatning i 3 nætter i 2 sengs rum: Kr. 1100,00
Overnatningsprisen inkluderer 3 x morgenmad og aftensmad ved ankomst torsdag.
Overnatning er på Gladsaxe Sports Hostel, ca. 300 m
fra Aktivcentret. Hvis man ønsker at overnatte på et
rigtigt hotel, må man selv bestille det, evt. på nettet.
Deltagere fra Sjælland kan selvfølgelig overnatte hjemme.
Alle priser er foruden drikkevarer. Vin, øl og vand kan
købes til dagspris.
Tilmelding uden overnatning
Tilmelding skal ske til grolsted@post4.tele.dk mærket
”Nordisk Bal påsken 2011.”
Tilmelding senest 1. februar 2011.
Betaling til Bank reg.nr. 3208, konto nr. 0010642345
senest 1 marts 2011.
Husk at skrive jeres navn ved betaling over netbank.

Tilmelding med overnatning
Hvis man ønsker overnatning, er tilmelding og betaling senest 1. december 2010.
Betaling af både stævnemærke og overnatning. Hvis
man er bosat i Sverige, Norge eller Finland er bankindbetalingen følgende: IBAN nr. DK 4330 0000 1064 2345
Husk at skrive jeres navne ved betaling over netbank.
Kursus fredag: Her vil blive undervist i 7 danse: 3 store
danske: Kronprinsesse Ingrids kvadrille, Rondo og
Pariserkvadrillen. 1 svensk: Carolina-Kvadrilja. 1 norsk:
Norsk Fransese. 1 dansk pardans: Anglo-Dane. 1 finsk
pardans: Cicapo.
Til de små bal-aftener torsdag og fredag vil der desuden
blive danset danse, som vil være så kendte, at de ikke
behøver undervisning, f.eks. Alexandrine kvadrillen, Les
Allemande, Sønderborg Dobbeltkvadrille, Les Lanciers,
Radetzskymarch og nogle pardanse, evt. cottilion danse m.m. De endelige programmer vil kunne læses på
hjemmesiden www.gladdans.dk
Venlig hilsen LDF Region Hovedstaden.
Folkedanserforeningerne i Gladsaxe

Januarbal
Lørdag den 29. januar 2011 i Aale Forsamlingshus
(Aale Bygade 33, Aale, 7160 Tørring)
”Grus i Maskinen” spiller op til bal kl. 19.30. Else
Dam instruerer undervejs
Entré inkl. kaffe kr. 70,-.
En aften med lækker dans i hyggelig café-atmosfære
Tørring-Uldum Folkedansere

Greve Folkedansere
inviterer til Nytårslegestue
På Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 48, 2670 Greve
Lørdag den 8. januar 2011 kl. 19.30
Berta Thomsen vil lede og udnytte alle Roskildespillemændenes færdigheder, så du får en rigtig god
start på årets danseoplevelser. Ud over musik og
dans får du serveret kaffe, boller og lagkage for kun
75 kr.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Info om Greve Folkedansere kan du få på www.greve-folkedansere.dk eller ved at kontakte vores formand Else Nørmølle på 4390 1878.
Tilmelding er ikke nødvendig – men vil I sidde samlet
reserverer vi gerne.
Vi glæder os til at se jer.
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Fra en tid da

at gå til bal var at danse folkedans
Gennem de sidste par år har jeg læst og sorteret i gamle avisudklip, som jeg har liggende efter mine nu bortgåede forældre, tidligere friskolelærere Inger og Hjarne
Petersen, Bjergby, et lille landsbysamfund på Mors. Her
ledte min mor folkedansen i 1950’erne til op i 70’erne,
både børneholdet og ungdoms-/voksenholdet.   Derfor
har jeg på det nærmeste folkedansen med mig fra fødslen af og er da også stadig aktiv folkedanser. Børneholdet mønstrede dengang omkring 70 børn. Samme antal deltagere mødte frem til dansen for de unge og voksne.
Det viser sig, at som følge af mine forældres interesse
for folkedans har de blandt en masse andre emner, de har
sakset stof ud om fra aviserne, også klippet en række artikler ud, der handler om folkedans. Et eksempel er nedenstående, hvor Lars Knudsen, Erslev, i 1958 fortæller
om at gå til bal for 70 år siden. Det vil sige, at vi så er
tilbage i året 1888. Altså på et tidspunkt, hvor at gå til
bal var at danse folkedans, som vi kalder det i dag.
Avisudklippet er fra Morsø Folkeblad, begyndelsen af september 1958. Fortællingen beretter altså som nævnt om
det, der omkring 1880’erne foregik, når de unge gik til
bal på Mors – den nu afdøde spillemand Henry Marks
fødeø.
Sådan lyder beretningen:
Det kostede en Krone for hver Karl at være til Bal
Og saa dansede de unge Par i V. Jølby hele Natten.
Den 76-aarige Lars Knudsen, Erslev, tegner (…) dette
Erindringsbillede fra ”gamle Dage”:
Jeg kan huske for 70 Aar siden (altså omkring 1880’erne),
da jeg var 16 Aar og begyndte at gaa til Dans, Der var
to Enker, som blev gift - de havde en Gaard hver i V. Jølby. Vi unge fik Lov at holde Bal i den ene, hvor der var
en stor Stue. Vi var en halv Snes Par, ja det var blot V.
Jølbys unge Folk. Vi havde kun én Spillemand, der spillede Violin. Vi gav ham 50 Øre, hver Karl, og saa havde
vi en Kone til at lave Kaffe - hun fik en Krone, Vi købte
Bønner, Sukker og Hvedebrød, og Pigerne kom med Fløde,
derfra hvor de tjente.

Tillykke
Faurboegnens Folkedansere ønsker Erik
og Aase Jensen hjertelig tillykke med
guldbrylluppet den 19.
november 2010.

36

Trin

&Toner ∙ Nummer 1 ∙ Januar 2011

Vi begyndte gerne KI. 7 om Aftenen, og saa blev vi ved
til KI. 6-7 om Morgenen. Det var rigtignok morsom med
alle de dejlige Ture, vi fik: Jødetur, den gamle Ottemands
Dans, Gammel Kontra, Ny Kontra, Baglæns Kontra, Ret
Kontra, Jens Ma’sens Lyvstøk, Kors 4-Tur og en Trekantsløjfe og æ RiI, foruden alle de andre Danse.
Saa var det Skik, naar vi havde danset tre Timer, at Pigerne skul’ be’ op, saa ku’ Karlene prøve at sidde og ,,tørre
Malt”, som vi kaldte det. Vi gik hen til Spillemanden og
lod ham pikke paa Fiolen, og saa var det Pigernes Tur at
begynde, saa længe Kaffen kom. To Piger blev taget ud
til at skænke. Kanden gik ikke rundt saadan som nu. Ja,
vi fik Kaffe to Gange.
Saadan et Bal kunde vi holde for 1 Krone til hver Karl. Vi
fik ikke Spiritus. De fleste var i Afholdsforening.
Nu er det jo de moderne Danse, det synes jeg ikke saa
godt om, saadan at gaa og trippe frem og tilbage.
Den skrappeste Dans, jeg har været med til, var til et
Bryllup. Det var dengang Kaptajn Kusk Jensen blev gift
med Søren Kibsgaards Kirsten.  Vi var be’n til Frokost
Klokken 12, saa var vi i Dragstrup Kirke til Brudevielsen,
og da vi kom hjem, fik vi Kaffe. Saa fik vi Suppe og Steg
og Rødgrød. Klokken 7 begyndte Dansen - og det var
varmt, for Stuen var lille. Vi maatte have en 3 Vinduer
op. Klokken 11 begyndte vi at drikke Kaffe. Vi kunde jo
ikke komme til paa een Gang; saa henimod Dag blev der
dækket Frokostbord, saa kunde vi gaa ind og spise, naar
vi vilde. Vi blev ved at danse til den lyse Dag, de sidste
gik derfra halvni, saa var vi tilpas til at komme hjem og
arbejde. Der var ingen Tanke om at komme i Seng. Jeg
kan huske, at jeg maatte skifte det hele, for jeg var helt
gennemvaad af Sved.
Af Petra Vestergaard Pedersen
Medredaktør af Sønderhoninginfo på www.nordosten.dk,
medforfatter til en bog om sønderhoning

mindeord
Fårevejle Folkedanserforening har alt for tidligt mistet
sin formand Mogens Hansen, som blev 65 år.
Mogens overtog formandsposten for ca. 2 år siden og på
denne korte tid har Mogens på sin egen stille facon formået at få foreningen til at fungere problemløst. Mogens havde et ualmindelig godt samarbejde med resten
af os i bestyrelsen.
Mogens ydede en stor indsats for foreningen og vil blive
savnet i lang tid fremover.
Bestyrelsen

Medlemmern e

Projekt
Dialekt
- en traditionel danse- og musikDVD bliver til
På en togtur sad Kristian Bugge og snakkede med percussionisten Jesper Falch. Samtalen faldt som så ofte
før på folkemusik, og Jesper plantede ideen i Kristian
om, at Jensen & Bugge skulle lave et projekt med traditionsdansere og spillemænd. Men var der overhovedet flere? Det var et forsøg værd, og Jensen & Bugge
samlede ideer, tanker, råd og penge sammen til at starte
en balrække, som skulle filmes. Fire jyske steder med
stærke musik- og dansedialekter blev udvalgt – steder
som Jensen & Bugge havde beskæftiget sig med musikalsk igennem en årrække.
Vi er meget glade for vores 4 baller. Folk har bakket
godt op og danset, så det var en fornøjelse. Der har ikke alle steder været lige så mange traditionsdansere,
som vi havde kunnet ønske, men optagelserne er nok
alligevel et godt billede på, hvordan et bal kan se ud
lige nu. Der har været en blanding af aldre, formåen,
tradition og foreningsdans.
Et tilbageblik viser forarbejdet og interessen for ”Projekt Dialekt”:
I starten af Mette Kathrine Jensen og Kristian Bugges
konservatorietid fandt de hurtigt interessen for den
jyske dialektmusik. På 2. år  var de de eneste,  der valgte faget ”Fanømusik” og fik dermed mulighed for soloundervisning af  spillemanden Peter Uhrbrand fra Sønderho. Hver morgen i en længere periode satte Mette
og Kristian hinanden stævne til øvning inde i et af konservatoriets meget små øverum og blev bidt af at ”nørde”
detaljer og ”taw”
Senere mødte Mette Gitte og Lilian. Ved første møde
spurgte Lilian, om ikke de havde set hinanden før –
Mette benægtede, men der var alligevel et eller andet.
Og det ”andet” viste sig klart, da de begyndte at spille.  
Mette følte en så stærk forbindelse til musikken som
var hun kommet musikalsk hjem. Overvejelserne var ikke lange, inden det blev ordnet, at hun fik Lilian som
hovedfagslærer på 3. år. Der var bevilliget 1 time hver
anden uge. Og den time varede fra frokost til midnat
ledsaget af  besøg hos familiemedlemmer, der også spillede. Da Lilians forældre holdt guldbryllup var Mette
med og oplevede en sammenhæng mellem dans og
musik, hun ikke havde set før. Det ene par dansede bedre end det andet og det var vestjysk, når det er bedst
– avet om og en opadgående bevægelse på 1-slaget i
musikken i stedet for det normale ”ned på 1-slaget”.
Kristian blev så fascineret af Karl Skaarup ved at af
besøgene af ham på konservatoriet. Karls styrke, variationer,  forståelse og udtryk af og i musikken, skulle

udforskes noget mere. Så da muligheden kom, fik Kristian Karl som hovedfagslærer. Det foregik ved at tage
den lange vej til Thy og spille med Karl og få en enkelt
øl og en snak med både Karl og Lilly. Den bedste måde
at få lagret sin nyerhvervede viden er at komme ud og
bruge den, så Kristian arrangerede baller for ham og
Karl over det ganske land. Spillemandens viden er jo tit
situationsbestemt, så det der med at sidde sammen og
kigge på hvordan dansesalen opfører sig og så se hvordan, spillemanden beslutter sig til næste sæt – det kan
ikke læres i dagligstuen.
Og Læsø – en evig tiltrækning til den danske eksotiske
musik-ø. Genkendelige toner i fremmed forklædning.
Repetitive danse og hits på hits i musikken. En musik
som Mette og Kristian havde lyttet til i årevis pga.
indsamlingsarbejdet på Læsø og de grupper, som tog
rundt og spillede musikken.
Det var lidt hvem og hvad der havde vandet  de musikalske frø, som allerede lå der. Frø som var lagt plantet
af forældre, børnefolkedans, ROD og Mette og Kristians
primære læremestre på konservatoriet Carl Erik Lundgaard og Peter Uhrbrand, som i deres gavmilde indstilling til musikken tog dem med et par år som praktikanter i hhv Lang Linken og Jæ Sweevers.
Tilbage er kun at sige: TAK!
Vores DVD er ude nu. Det tog sin tid 2 et halvt år. Men
nu er den der og den kan købes hos www.gofolk.dk
Og MANGE TAK til Folkedansernes initiativpulje som
blandt andre har støttet projektet
www.jensen-bugge.dk

Her er en aften med
”Folkekære sange og viser”
Fredag d. 25 marts 2011 kl. 19.00
I ”Hedehuset” Hovedgaden 371, Hedehusene
Fællessang ved Helle Larsen.
Underholdning af Ramsø spillemandslaug
I pausen serveres kaffe, te og kage. Øl og vand skal
købes i ”Hedehuset”
Billetter à 125 kr. bestilles efter 1 febr. hos Ove på tlf.
4613 9143, helst foreningsvis. Betaling på Nordea
konto 0393-6448 268 215
Ove Rasmussen
Hedehusene folkedanserforening
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B&U aktivitetskalender
Hvornår:

Hvad:

Hvor:

Se blad:

23.01.2011

Børnelegestue

Viborg

01/11

26.02.2011

Familiedag i Region Midtjylland

Sjelle

01/11

11.-13.03.2011

Betweenagerstævne

Odense

11/10

April 2011

Børnestævne

Skanderborg

11/10

07.05.2011

Det sjællandske B&U-stævne

Rødovre

11/10

Så skal der danses
Kom til

børnelegestue i Viborg
søndag den 23.1.2011 kl. 13.30-16.00.
Vi skal danse og hygge os, synge og spise kage.
Alle kan være med, da dansene tilpasses de forskellige
aldersgrupper.
Vi håber, at se rigtig mange danseglade børn og voksne
til en hyggelig eftermiddag.

Det foregår på Vestervang skole, Boghvedevej 26, Viborg.
Pris: 25,- pr. pers. incl. kaffe/the/sodavand og hjemmebagt brød.
Tilmelding til:
Dorte Bøjesen, tlf. 8667 6702 eller mail: dmboejesen@
fiberpost.dk
Hilsen
B & U dans Viborg

Det Sjællandske

BØRNE- OG UNGDOMSSTÆVNE 2011
Stævnet afholdes lørdag d. 7. maj 2011 på Valhøj Skole
i Rødovre. Arrangør: Den lille Vendelbo.
Se omtale og program i Trin og Toner nr. 11/2010.
Der er udsendt indbydelser i
løbet af efteråret til de
foreninger øst for Storebælt,
som vi ved eller tror, har
et igangværende børneog/eller ungdomshold.
Andre foreninger, også
fra det vestlige Danmark,
er velkomne til at deltage.
Vil I vide mere om stævnet,
så se omtale og hent tilmeldingsblanketter mv. på hjemme-
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siden http://www.dlv.dk, e-mail: info@dlv.dk eller tlf.:
3828 6190.
Prisen er ens for alle, både børn, unge og voksne. Hele
dagen kr. 40,00. Hele dagen samt aftensmad, overnatning og morgenmad kr. 100,00.
NB!  Stævneudvalget vil hermed erindre om, at I meget
gerne må indsende forhåndstilmelding senest d. 15.
januar 2011. Den endelige tilmelding skal vi have senest d. 1. marts 2011.
Hvis der er interesse for det, kan der arrangeres aftensmad, dans og overnatning. Hvis overnatning ønskes,
skal der gives besked ved forhåndstilmeldingen.
B&U-Stævneudvalget siger ”På gensyn d. 7. maj i Rødovre”.

Annonce r

Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans
Hæfterne kan også købs i DF’s sekretariat.

Leje for tre uger kr. 225,- incl. 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
(Telefonsvarer uden for åbningstiden)

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

Danske Folkedanseres
Salgsafdeling
Hørlærred og vadmel samt 
foerstoffer i forskellige kvaliteter.
Sort, blå, brun og grønt fløjl samt mønstrede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne
stoffer som uld-damask og kamgarn i flere
farver og kvaliteter samt sysilke i mange
farver. Meget sytilbehør og strikkepinde.
Dragtmapper, billedserier og bøger. Træffes normalt mandag, tirsdag og onsdag
mellem kl. 16.00 og 19.00.
Besøg efter aftale.
Lisbeth Green
Vedbæksallé 75, 8700 Horsens
E-mail: post@lisbeth-green.dk
Tlf. 7564 7564

K L AV E N E SS
Art. 2021
Dame str.

998,-

T E G L B O RG

DA N S K E F O L K E DA N S E S KO
Træningssko med ægte lædersål
Herre str. 518,- Dame str.

518,-

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

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

Folkedragter – udlejes
Vævestue

Tinknapper

Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk

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

Telefon 7578 2227

Blanke – Mønstrede

Materialer til

Folkedragter
Silkebånd, 100% silke.
Hel- og halvsilkestoffer.
Silkegarner i 150 farver.
Håndtrykte tørklæder,
forklæder, sjaler og
metervarer. Håndvævede 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

Rubrikannoncer
Sælges
Damedragt, originalen er på Aalborg museum, bomuld  halvforet,
håndsyet. Str. ca. 40, Hvid hovedbeklædning  med kniplinger.
Pris kr. 1000,Tlf. 4772 2005,
e-mail: l.j.bill@post.tele.dk

Thy-dragter sælges
1 herredragt, liv 92, højde 174, pris 3000 kr.
2 damedragter, højde 172, str. 40-42, pris 2000 kr,
str. 42-44, pris 3000 kr.
Tlf. 5885 2340, kpt@pc.dk
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Aktivitetskalender
Dato

Danske Folkedansere

Arrangement

Sted

Se i
blad nr.

Tilmeld.

04.-06.02.

Efteruddannelseskursus Tema

Thyregod

11/10

Ja

24.-27.02.

Efteruddannelseskursus Dragt

Brenderup

11/10

15.01.

16.-17.04.

Årsmøde

Brædstrup

02/11

Ja

14.05.

DM i Folkedans

Middelfart

09/10

10.01.

Spillemandskredsen

04.-06.02.

Efteruddannelseskursus Tema

Thyregod

11/10

Ja

04.-06.03.

Træf og Generalforsamling

Svendborg

01/11

13.02.

Region Nordjylland

09.01.

Kursus i baldanse

Vodskov

01/11

Ja

23.01.

Kursus i baldanse

Vodskov

01/11

Ja
Ja

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland
Region Hovedstaden

06.02.

Kursus i baldanse

Vodskov

01/11

29.03.

Orienteringsmøde om tur til Prag

Brønderslev

01/11

Ikast

11/10

Uge 35

Rejse til Prag

23.01.

Træning, regionens dansehold

01/11

26.02.

Familiedag med dans og musik

Sjelle

01/11

27.02.

Træning, regionens dansehold

Ikast

11/10

27.03.

Træning, regionens dansehold

Ikast

11/10

15.03.
Ja

30.01.

Medlemsmøde og regionsvalg

Fredericia

01/11

25.01.

05.02.

Trinkursus

Lindeballe

01/11

25.01.

01/11

04.02.

13.02.

Kursus ”Anderledes danse”

Ringe

08.04.

Seniordag

Rødding Højskole

22.01.

Medlemsmøde

Rønnede

01/11

15.01.

Nytårsbal

Søborg

01/11

Ja

16.01.

Seniorlegestue

Hvidovre

11/10

Ja

01/11

22.01.

Medlemsmøde og valg til regionen

Farum

06.02.

Søndagsdans

Taastrup

01/11

01.02.

20.02.

Søndagsdans

Taastrup

01/11

01.02.

21.-23.04.

Nordisk 1800-tals bal

Søborg

09/10

01.02.

Rubrikannoncer
Sælges

sælges

Herredragt, Vejle-Fredericia, str. XL, sko str. 43.
Dame-heldragt, Kolding, str. L, sko str. 36. Sælges samlet for 2500 kr.
Tlf. 8768 0159

Herredragt fra Tønderegnen, livvidde 95 cm,
højde 180 cm. Håndsyet. Pris kr. 1000,Tlf. 4772 2005, e-mail: l.j.bill@post.tele.dk

Sælges
Als herredragt livvidde 88, brune bukser, hvid skjorte, rød/blå vest med sølvknapper, hue, strømper
samt 2 par sko str. 43 samt Hedebo-kjole blå/rød str. 36/38, skørt, forklæde, tørklæde, hue, sko str. 39.
Pris 500 kr. pr. dragt.
Henv. pr. tlf. 4027 7547

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73,
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860. Fax 6618 5760
E-mail: folkedans@dif.dk
Mandag-fredag kl. 11-13
Torsdag endvidere kl. 15-17
Formand: Niels Winberg Clausen
http://www.folkedans.dk

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: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup,
tlf. 4619 1134, mobil 2711 5957, e-mail mich@ramso.dk
Salg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Else Egeberg, Romdrupvej 19, 9270 Klarup. tlf. 9831 8213
spilforlag@gmail.com - www.spillemandskredsen.dk

Al henvendelse til: Trin & Toner, LDF’s Sekretariat, enrumvej 6a, 5270 odense n, trinogtoner@folkedans.dk, tlf. 6618 5860.

Arrangør

