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Formandens

nytårshilsen
Året 2012 er nu blot en del af historien, men
foran os ligger et splinternyt og ubeskrevet år
2013. Et år der forhåbentlig vil rumme mange
gode danse- og musikoplevelser for os alle.

medlemskontingent. Og det er klart, at vi ikke har nogen mulighed for at få budgettet til at hænge sammen
uden denne økonomi, som jo er vores del af tips- og
lottomidlerne.

Ligesom enhver lokalforening har behov for at
være med i et overordnet fællesskab, er det
nødvendigt for Landsforeningen Danske Folkedansere at have en overordnet politisk tilknytning til én af idrættens hovedorganisationer.
Siden 1994 har Landsforeningen Danske Folkedansere været en del af den store DIF-familie, der
som Danmarks største breddeidrætsorganisation rummer mere end 1,7 millioner medlemmer fordelt i 62 specialforbund. Og netop tilknytningen til Danmarks IdrætsForbund har i mange år været omdrejningspunktet i
Styrelsens overordnede politiske arbejde. Året 2012 var
derfor også året, hvor vi arbejdede videre med den ansøgning om selvstændigt specialforbund, som vi afleverede til DIF i september 2011. Et spørgsmål Styrelsen
har arbejdet aktivt med siden 2004.

En stor del af en organisations identitet ligger i de visioner og strategier organisationen har. Vi har i Landsforeningen Danske Folkedansere i alt for mange år ikke
været klar nok i spyttet om, hvad det er vi vil, og hvordan vi vil komme derhen. Derfor afholdt Styrelsen i
august et fremtidsseminar, hvor formålet var at formulere visioner, mission og at vedtage en strategiplan, der
skal vise vejen frem til opfyldelsen af visionerne. Det
er et ganske vanskeligt arbejde, men også et helt nødvendigt arbejde, der skal vise omverdenen og ikke mindst
vores egen verden, hvad det er vi vil, og hvordan vi
forestiller os at komme derhen. Og det blev hurtigt klart,
at Styrelsen har et udpræget ønske om, at Landsforeningen Danske Folkedansere bliver hovedorganisation
for al folkedans i Danmark ligesom det er ønsket, at vi
kan rumme alle folkelige danseformer. Styrelsens strategiarbejde er langt fra færdigt, men vi håber, at vi i
starten af 2013 kan melde mere konkret ud omkring visioner mv.

Desværre blev 2012 heller ikke året, hvor DIF tog vores
ansøgning til efterretning. DIF’s bestyrelse ønskede ikke at indstille til repræsentantskabet at vi fik vores eget
specialforbund. Men det betyder ikke, at Styrelsen giver op. Tværtimod. Vi mener fortsat, at Landsforeningen Danske Folkedanseres fortsatte udvikling er betinget af, at vi har vores eget forbund, og at vi dermed
opnår de økonomiske og demokratiske rettigheder som
alle andre idrætsgrene i DIF har. Derfor har vi også indledt en dialog med DIF omkring en midlertidig tilknytning til et andet specialforbund i erkendelse af, at den
associeringsaftale vi i dag har med Danmarks Sportsdanserforbund ikke har nogen værdi. Og det arbejde vil
fortsætte i 2013, så vi kan sikre Landsforeningen Danske Folkedansere og folkedansen de bedst mulige vilkår.
På trods af den manglende anerkendelse som selvstændigt specialforbund i DIF, er den økonomi vi får via DIF
fortsat Landsforeningen Danske Folkedanseres største
enkelte indtægtskilde, endda større end det direkte

Ved årsmødet 2012 blev Styrelsen igen fuldtallig, idet
vi fik valgt 3 nye styrelsesmedlemmer. Anders Nielsen
blev ny kasserer i Landsforeningen, og derudover valgtes Trine Jordan Andersen og Anna-Margrethe Jonsson
som nye styrelsesmedlemmer, noget der for mig var en
stor personlig tilfredsstillelse. For det betyder, at Styrelsen er fuldtallig, og at vi har gennemført en betydelig foryngelse af Styrelsen således at halvdelen af styrelsesmedlemmerne nu er under 50 år. Derudover er det
et faktum, at Styrelsen nu består af 5 kvinder og 5
mænd, noget der ligger fint i tråd med DIF’s arbejde
omkring ”kvinder på toppen”, hvor kvinders deltagelse
i idrættens besluttende organer har været i fokus.
Uddannelserne som danseinstruktør og dragtsyningsinstruktør er en uomtvistelig del af Landsforeningen Danske Folkedanseres kursusvirksomhed. Derfor var det ogTrin
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så en stor tilfredsstillelse, at vi på trods af et faldende
medlemstal, kunne etablere nye hold 1 på begge uddannelser i 2012. Det siger sig selv, at uddannelserne
er en krumtap i Landsforeningens eksistens, og for mig
ville det være ønskværdigt, om flere lokalforeninger ville sende kursister til uddannelserne.
Konkurrenceaktiviteterne er efter Styrelsens opfattelse
en meget central del af Landsforeningens aktiviteter, og
dermed også en meget vigtig del af Landsforeningens
fremtidige udviklingspotentiale. Derfor er det også ambitionen at udbrede konkurrencevirksomheden til regionerne og i forhold til børne- og ungdomsstævnerne.
Landsstævnet har i årtier været Landsforeningen Danske Folkedanseres absolut største arrangement. Derfor

er det også med stor glæde, at jeg kan byde alle medlemmer velkommen til Landsstævnet 2013 i Hundested.
Stævneudvalget har lagt sig i selen for at skabe et stævne, der på alle måder lever op til vore forventninger,
men som også, i behørig hensyntagen til de lokale faciliteter, skaber nogle muligheder, der efter min opfattelse vil gøre Landsstævnet 2013 til en kæmpe oplevelse for alle deltagere.
Jeg ønsker alle medlemmer af Landsforeningen Danske
Folkedansere et:
GODT NYTÅR
Niels Winberg Clausen
Formand

LDF har fået ny
mailadresse.

Landsforeningens

Den generelle mail-adresse til LDF
skifter til folkedans@folkedans.dk

Der indkaldes hermed til Årsmøde i Landsforeningen Danske Folkedansere den 20. – 21. april
2013 på Pejsegården i Brædstrup.

Vi byder velkommen …
Til den nye forening Egebjerg Kvadrillen
v/ formand Aage Thomsen, region Syddanmark

Årsmøde 2013

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal
indgives skriftligt til Landsforeningens Sekretariat inden den 15. februar 2013.
(adressen Enrumvej 6A , 5270 Odense N
eller til mailadressen: folkedans@folkedans.dk).
Styrelsen

DIF indberetning!
Alle foreninger, som har været medlem af Landsforeningen i 2012, skal indberette medlemstal til Danmarks
Idræts-Forbund (DIF).
Seneste frist for indberetning er den 31. januar 2013.
Foreningen har fået tilsendt en mail i december måned
med vejledning og koder til registrering, via hjemmesiden www.medlemstal.dk.
Alle frivillige personer, som har hjulpet i løbet af året,
tælles med under punktet bestyrelsesmedlemmer og
hjælpere.
Landsforeningens tilskud fra DIF beregnes bl.a. på baggrund af antal foreninger og antal medlemmer, så det
er vigtigt for os alle, at huske denne indberetning, så
vi fortsat kan udbyde uddannelse og kurser og forske i
dragt- og dansehistorie.
hilsen fra din Landsforening
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www.df.dk er solgt
Efter flere års tilløb har Landsforeningen Danske Folkedansere overdraget domænenavnet
www.df.dk til en ny ejer. For kr. 75.000 tilhører domænet nu Dansk Folkeparti, som dermed
er klar til en ny valgkamp med en betydelig
mere mundret hjemmesideadresse. Vi ønsker naturligvis de nye ejere af hjemmesiden held og
lykke.
Styrelsen
Niels Winberg Clausen

St yr els e n

LDF's Formandspris
Formandsprisen er en pris, der blev uddelt første gang i 2012.
Prisen uddeles så vidt muligt én gang årligt. Uddelingen sker
på Årsmødet.
Prisen kan kun gives til medlemmer af Landsforeningen Danske
Folkedansere, dog ikke til enkeltmedlemmer.

Nanna GuldsmedThomsen viser hvordan
man laver syede
knapper.

Vellykket dag
Søndag 28.oktober afholdt dragtudvalget i Region Nord håndarbejds- og dragtdag.
Dagen blev afviklet i samarbejde med Aalborg Historiske Museum.
Vi arbejdede med tamburering, tylstrækning, knipling, båndvævning og syede knapper. Der var inviteret andre aktive håndarbejdsentusiater som viste patchwork, flettede tasker, sjove syede hagesmække og meget mere.
Gæsterne blev mødt af en fin udstilling med dukker i kongelige brudekjoler, meget fint udførte kopier. Der var også udstillet kopier af
kvindehovedtøj fra det nordjyske område samt broderet særk og
hovedtøj fra Hedeboområdet.
Det blev en travl dag med 242 besøgende, som nysgerrigt spurgte
og undersøgte de præsenterede sager.
Dragtudvalget Region Nord

Formandsprisen gives for en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats som frivillig foreningsleder i en medlemsforening
under Landsforeningen Danske Folkedansere.
Prisen er pt. på kr. 5.000 samt et diplom, der kun benyttes i denne forbindelse.
Indstilling af kandidater til prisen kan foretages af alle LDF’s
medlemmer, så hvis du kender en person, der passer til disse
kriterier, så send dit forslag til Styrelsen senest d. 15. februar
2013. (Adressen: Enrumvej 6A, 5270 Odense N eller pr. mail:
folkedans@folkedans.dk).
En valgkomite bestående af Styrelsens formand, næstformand
og kasserer udvælger prisvinderen blandt de indstillede kandidater og underretter prisvinderen.

LDF's initiativpris
Kender du en, der fortjener at modtage Landsforeningen Danske Folkedanseres Initiativpris i 2013?

Region Sjællands
strikkedag på Køge Museum
Søndag den 7.-10. mødte vi - 18 forventningsfulde personer op på
Køge Museum til en kursusdag, hvor der skulle stikkes muffedisser
med perler. Kurset var henlagt til Køge Museum, da de er i besiddelse af en hel del gamle muffedisser med perlestrikning.
Enkelte af deltagerne havde prøvet kunsten at strikke med perler,
men for de fleste af os var det nyt og spændende. Forventningerne
blev til fulde indfriet. Lone Nielsen ledte deltagerne sikkert ind i
kunsten. Først gennem en lille prøve. Så
skulle vi på egen hånd tegne mønstre
fra de gamle, originale muffedisser, hvorefter de skulle strikkes op.
Der blev tegnet, regnet og talt perler
op. Der kan let gå 1000 perler, til mønstret på et par muffedisser.
En rigtig god og lærerig dag!
Kirsten Emiland.

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 ”landsforeningen” og
herefter 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 den 15.
februar 2013.
Styrelsen

Trin
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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 9. juni - 22. juni 2013
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 det
vestlige Jylland, bl.a. den dans, der var omkring de 3 musikere, ”Æ Tinusser”, og dansen over alle danse, ”Sønderhoning”, fra Fanø.
Vi skal, traditionen tro, også danse nogle af de store selskabsdanse fra byerne – I år bliver det et par af de store,
danske kvadrilledanse. Vi har haft den sjove tradition i Danmark, at når vi har fået en ny kronprinsesse til landet, blev
der lavet en kvadrilledans til hendes ære. Det startede i 1902,
hvor man lavede Prinsesse Alexandrine Kvadrille, og i 1935
lavede man Kronprinsesse Ingrid Kvadrille, og da Kronprinsesse Mary heller ikke skulle snydes, lavede Bent Andersen
fra Dance Royal i 2005 en fin kvadrilledans til hendes ære.
Den dejlige musik er komponeret af Bengt Asgaard – Vi skal
i år danse Kronprinsesse Mary Kvadrille og måske ”Ingrid eller Alexandrine” og så selvfølgelig Les Lanciers, som man
har danset den i det danske borgerskab.
I forbindelse med de store selskabsdanse skal vi have et stort
"Grande Bal", så tag det fine selskabstøj med.
I år vil det store tema være fra bondesamfund til industrisamfund - Det danske industrisamfund før og nu.
Det er sikkert de færreste bekendt, at Per Sørensen til daglig er erhvervspædagog. Han vil fortælle om det danske industrisamfund før og nu. Vi skal også høre foredrag ved Jan
Pöhlmann ”Om de forskellige religioner i Fredericia”.
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Vi får også, ligesom sidste år, besøg af en kendt person –
Personen er dog på nuværende tidspunkt hemmelig; men
glæd jer til en forrygende aften.
Sidste år startede vi en ny tradition med Lone Schmidt, der
er én af landets bedste legestueinstruktører. Hun kommer
på besøg en aften og leder legestue for fuld udblæsning på
sønderjysk.
Ligeledes skal vi høre foredraget ”Den danske billedbørnebog fra da vi var børn” ved Per Sørensen.
Det er efterhånden en tradition for os at få den kendte, danske danseinstruktør, Helle Larsen, til at komme og undervise. Helle har gennem de sidste, mange år arbejdet med alle
de danske folkedanse. Når hun underviser, foregår det altid
på en sjov og morsom inspirerende måde.
Udover dansene og foredragene skal vi også deltage i andre
traditionelle 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, folkemusikgruppen Zar 4 og flere unge folkemusikere,
som ”fyrer den af”. De spiller koncert og bagefter til sang og
halløj. Vi får besøg af musikeren og historikeren, Jens Peter
Hvolby, som fortæller om Fanø i sejlskibenes tid.
Der vil også være rig lejlighed til at bruge computer - de,
som har lyst, vil få hjælp til at bruge Internet og sende emails.

Lærere på kurset:
Danseinstruktør: Per Sørensen, Kolding
Spillemænd: Steffan Søgaard Sørensen, Fredericia & Kristian
Jørgensen, København
Gæsteinstruktør: Helle Larsen, Sengeløse, Sjælland
Aftengæster: Jens Peter Hvolby – Lone Schmidt – flere unge
Folkemusikere
Højskolelærere: Forstander Claus Bock & lærer Hans Christian Leonhardt, Snoghøj

2 Halvdagsture:
Fredericia - Hvor vi skal guides rundt i den gamle Garnisonsby og se de historiske steder fra år 1848 & 1864.
Ligeledes skal vi høre om Fredericia, der var byen med religionsfrihed.
Horsens og omegn – Vi skal høre om byens historie og vi vil
bl.a. besøge byens interessante Industrimuseum.

Kur s er

Foto: Steen Brogaard

1 Heldagstur:
Fanø – Vi skal på årets sommerkursus arbejde indgående
med Sønderhoning og Fannikedans, hvorefter vi besøger
øen, hvor de fantastiske danse kommer fra. Vi bliver guidet rundt på øen og slutter i Sønderho, hvor vores værtinde er Doris Thygesen, som har levet en menneskealder
i Sønderho. Vi skal spise og danse i Sønderho Forsamlingshus. Maden er den kendte egnsret fra Fanø – Sakkuk (hvortil der serveres varm øl med snaps). Efter spisningen kommer de 2 Fanø- spillemænd, Peter Uhrbrand og Ole Mouritsen, og spiller op til Sønderhoning og Fannikedans. I
Sønderho Forsamlingshus har der været spillet op til dans
i over 100 år, og der er en helt speciel atmosfære i huset.
Når der holdes bal, serveres der kaffepuncher.
Når man først har danset Sønderhoning ”det rigtige sted”,
bliver dansen meget mere nærværende.
Pris: Kun 4950 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.

Trin
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...jeg skal også

til Hundested

Jeg vil nemlig gerne benytte lejligheden til at se nogle af de mange spændende steder,
der er i området. Udflugtsudvalget har netop valgt at fokusere på lokalområdet, og det
bliver bestemt ikke kedeligt.
Der bliver byvandringer i Hundested, Lynæs og Frederiksværk, vandringer gennem klitterne til Kikhavn, som har været fiskerihavn siden 1200, og til Den Økologiske landsby,
som opstod i slipstrømmen af hippiebevægelsen. Alt er lavet af genbrugsmaterialer,
nogle har rindende vand i form af en bæk der løber gennem husene.
Hvis du er til natur, kan du tage med på en sejltur med Frederikke på Danmarks største
sø, Arresø, eller tage med på en vandretur langs kanalen fra Frederiksværk til Arresø, eller besøge naturreservatet Arresødal parken.
Kulturen er også tilgodeset, idet der bliver ture til Knud Rasmussens Museum (hjemstavnsmødet bliver i øvrigt holdt i klitterne ved museet) og Fyrgården. På Frederiksværkdagen bliver der mulighed for at se Industrimuseet og Krudtværksmuseet, det bliver et par knaldgode ture.
Og så har jeg endnu ikke fået nævnt ture til Karlsstenen (den fra den gamle 5-krone
seddel – mon nogen stadig kan huske den) og Grønnessegård, eller en bustur til Melbylejren, Sjællands højeste punkt, Maglehøj, fængslet i Sølager med beskyttet værksted.
… jeg skal også til Hundested 2013 …

Kære læser – stævneudvalget i Hundested har

i efteråret 2012 beskrevet nogle af de aktiviteter vi har
sat på programmet for landsstævnet. Vores artikler om
B&U og udflugterne skulle have været med i T&T november, men endte desværre i Cyberspace; derfor kommer de med i dette nummer.

Stævnet bliver på flere måder anderledes end andre tidligere stævner. For eksempel:
• Knud Rasmussens museum har givet os anledning til
at have et Grønlandstema til Hjemstavnsmødet, i
øvrigt er der udflugt til museet.
• Vi udnytter havnen ved vores stævneåbning og mange danseaktiviteter i løbet af ugen, dels fordi der er
gode faciliteter og dels fordi der er mange turister,
så vi kan promovere folkedansen.
• Onsdag eftermiddag flytter hele stævnet til Frederiksværk, hvor vi kommer til at dominere bybilledet.
• Vores lokalforening  i Hundested – GDV – har også
en gruppe linedansere som medlemmer. Det har givet anledning til både opvisning og kurser i line-
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dans, og køreture på nogle meget store motorcykler
for vores større børn..
• Vi har stort fokus på ture og oplevelser i lokalområdet.
Vi håber at det har givet jer lyst til at komme til Hundested i 2013, vi vil gøre alt for at lave et kanon stævne.
Besøg vores hjemmeside på www.hundested2013.dk.
Stævneudvalget
… Jeg skal også til Hundested 2013…

Spillem ands kr eds en

Godt nytår
til alle spillemænd!
2012 - Et år som var det en symfoni!
Endnu et år er gået – hvor blev det af? Det blev spillet
væk som et godt stykke musik, der kun kan opleves i
nuet, og medens det står på. Man starter blødt med en
mindre Intro eller Ouverture, som vel er Nytårskurset
på Snoghøj straks efter årsskiftet. Den mindre første
sats var selvfølgelig forårstræffet og Generalforsamlingen i Ringsted, hvor mange spillemænd mødtes til kursus, sammenspil, legestue og den mere formelle generalforsamling.
Straks er sommeren over os, og så kommer der gang i
de efterfølgende satser: Bjerringbrokurset med næsten
60 deltagere i uge 27 – og så bliver det tid til årets hovedsats Nordlek i Steinkjær i Norge. Et nyt tema i årets
”komposition” var det nyudviklede kursus i nodeskrivning. I august kommer en mindre, men ikke ubetydelig, sats med Temakursus på Høng Landbrugsskole. September byder på finalen med Regionsmøde og Landsstævneforberedelse i næste års landsstævneby Hundested. Og så slutter året lokalt hos jer i alle de mange
foreninger og spillegrupper med Juleafslutning og hyggeligt samvær, inden vi gør klar til et nyt år i Spillemandskredsen.
2012 er løbet ud – og det har været et godt år, men
med lidt stilstand og konsolidering. Vores økonomi er
kommet rigtig godt på fode, så vi har fremover muligheder for at igangsætte nye udviklende aktiviteter. De
strategiske planer er fortsat ”kompasnålen” der viser
vej for styrelsen og medlemmerne, og vi har prøvet at
indbygge intentionerne i vores arbejde - og det ser fortsat ud til, at vi er på rette spor. Skulle man dryppe lidt
”malurt i bægeret”, må det være medlemstilgangen.
Den er nærmest stagneret – det går lidt frem og lidt tilbage, og der arbejdes på sagen. Vi kan dog igen i 2012
se et år med stor deltagelse i vore kurser – og med stor
tilfredshed fra deltagerne. Det er vigtigt, at så mange
som muligt melder sig ind i Spillemandskredsen – helst
som enkeltmedlemmer - og mange deltager i vore arrangementer, så vi kan have dygtige og aktive spillemænd i hver en egn over hele Danmark. Lad 2013 blive
det år, hvor vi alle skaffer bare et medlem til kredsen
– det vil give helt nye muligheder.

at få flere med på vore kurser (vort vigtigste aktiv!)
samt at så mange som muligt af vore medlemmer vil
deltage i Landsstævnet i Hundested. Der er faktisk kun
denne ene mulighed for at vi alle kan samles og spille
sammen, uden at man skal til en masse træninger osv.
Og alle regioner vil desuden med kyshånd tage imod jeres musikalske hjælp til opvisninger og legestuer.
Tak til alle medlemmer og instruktører samt styrelsesmedlemmer, som har udført et flot arbejde for spillemandsmusikken og for Spillemandskredsen i 2012.
Vi ønsker alle spillemænd og folkedansere i Danmark et
rigtig GODT NYTÅR.
						
DFS Styrelsen

I Spillemandskredsens Styrelse ser vi frem til at komme
i gang med 2013, der byder på en masse spændende
tilbud. Det er vort mål, at få flere medlemmer indmeldt,
Trin
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Spillemandstræf og Generalforsamling
i Danske Folkedanseres Spillemandskreds
den 1. til 3. marts 2013
Sdr. Bjert Centralskole, Engløkke 5, 6091 Bjert
Weekendens program:
Fredag d. 1. marts
Kl. 19.00-20.00

Ankomst og Indkvartering på Sdr.
Bjert Centralskole i Bjert
Kl. 20.00-22.00 ca. Sammenspil under ledelse af ?????
– der er endnu ikke truffet aftale,
men vi leder efter den helt rigtige
kapacitet til en spændende aften.
Herefter hyggeligt samvær med
lidt godt til ganen.

Lørdag d. 2. marts
Kl.08.00-09.00
Kl.09.00-12.00

Kl.12.00-13.30
Kl.13.30-17.30
Kl.18.00-19.00
Kl.19.30-23.30
Kl.24.00-

Morgenkaffe
Kursus med Bjarne Grue Knudsen,
Kalundborg
Bjarne vil tage nogle spændende
arrangementer med, som egner sig
til gruppespil eller stort orkester –
og som er musik, der kan anvendes
til dans. Og han vil desuden udnytte sin store instrumentale erfaring
på harmonikaen og vise eksempler
på, hvor instrumentet har en særlig rolle i samspillet. Melodier vil
indgå i aftenens legestueprogram
sammen med den øvrige del af repertoiret, som også indøves.
Frokost
Kursus fortsat afbrudt af kaffepause
Middag
Legestue
Natmad

Søndag d. 3. marts
Kl. 08.00-09.00
Kl. 09.00-10.00

Morgenkaffe
Diverse informationer fra regionerne og styrelsen
Kl.10.00
Generalforsamling i Danske Folkedanseres Spillemandskreds
Derefter – ca. 12.00 Frokost og hjemrejse
Pris for hele weekenden: 300,- kr., som betales ved
ankomsten til træffet.

10
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Indkvartering:
Indkvartering foregår på skolen og alle medbringer selv
madrasser/seng, soveposer/sengetøj, toiletgrej, håndklæder o.lign. Hvis I ønsker anden indkvartering kan I
finde adresse og tlf.nr. nedenfor, men I forestår så selv
al kontakt, bestilling og betaling. Prisen for træffet er
den samme!

Forplejning:
Tak til Bjert / Stenderup Folkedanserforening, der står
for alt det praktiske omkring spillemandstræffet og generalforsamlingen. Foreningen 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, vegetar og lignende.
Bindende tilmelding senest søndag den 6. februar 2013
til:
Mette Dyekjær Pedersen, sekretær DFS
Pindsende 7, Barløse,
5610 Assens,
tlf. mobil 21 46 42 47
e-mail: dyekjaer@sol.dk

Alternative
indkvarteringsmuligheder:
Som du selv booker og betaler, hvis du ikke ønsker at
bo på skolen.
Juhl´s Bed & Breakfast, Gl. Skartved 44, 6091 Bjert, afstand 2 km. Tlf.: 75 57 20 25
Sdr. Bjert Kro, Gl. Bjert, 6091 Bjert, afstand 800 meter.
Tlf.: 76 31 11 30
Danhostel Kolding, Ørnsborgvej 10. 6000 Kolding, afstand 8 km. Tlf.: 75 50 91 40
Kolding CityCamp& Cottages, Vonsildvej 19, 6000 Kolding, afstand 7 km. Tlf.: 75 52 13 88

Spillem ands kr eds en

Indkaldelse til generalforsamling i
Danske Folkedanseres
Spillemandskreds
Alle medlemmer af Danske Folkedanseres Spillemandskreds indkaldes hermed til Ordinær generalforsamling
søndag d. 3. marts 2013 kl. 10.00 på Sdr. Bjert Centralskole, Engløkke 5, 6091 Bjert

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning forelægges til godkendelse.
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: Formanden er ikke på valg i 2013.
9. Valg af styrelsesmedlemmer.
På valg er kasserer: Bjørn Kiilerich – (accepterer
genopstilling)
På valg er: Mette Dyekjær Pedersen (accepterer
genopstilling)
10. Valg af 2 suppleanter.
På valg er: Anne-Grete Jensen (accepterer genopstilling)
Knud E. Christiansen (genopstiller ikke) kandidat
efterlyses

11. Valg af revisor og suppleant.
På valg er: Henning Søndergaard Andersen, Revisor (accepterer genopstilling)
Erik Nielsen, revisorsuppleant (accepterer genopstilling)
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 – infomøde 09.00.

Spillemandskredsen og Bjert /
Stenderup Folkedanserforening
Legestue med KÆMPE orkester
Lørdag d. 2. marts kl. 17.30 i Bjerthallen, Engløkke 7,
6091 Bjert
Bjarne Grue Knudsern, Kalundborg leder det store orkester og dansen ledes af Lone Schmidt, Padborg samt
den lokale instruktør Ruth Jensen, Bjert. Vi håber rigtig mange folkedansere kommer til legestue lørdag aften, hvor et stort og veloplagt spillemandsorkester spiller op til legestue.
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DFS holder sit årlige træf og generalforsamling i Bjert fra den 1. - 3. marts 2013 og i den
forbindelse inviterer Bjert/Stenderup Folkedanserforening i et samarbejde med DFS til

LEGESTUE

i Bjert Hallen lørdag den 2. marts kl. 18.00 – 23.30

Program:
17.30
18.00
19.30
21.00
22.00
23.30

Sted: Sdr. Bjert Hallen, Engløkke 7, 6091 Bjert

Ankomst
Spisning af to retters menu
Legestue med Lone Schmidt, Padborg og Ruth
Jensen, Bjert
Kaffe (evt. en lille overraskelse)
Legestue fortsættes
Afslutning

Medbring selv: Service til middagen og kaffen samt
dansesko og sangbog.
Der sælges vin, vand og øl. Der serveres kaffe med stort
kage bord.

Legestue/Dans:
Pris inkl. Middag, legestue og kaffe
Pris inkl. Legestue og Kaffe

225 kr.
100 kr.

Har du hang til god spillemandsmusik – så kom til Bjert.
Tilmelding til Christian Jensen på c-j@stofanet.dk eller
75 57 29 05/21 45 31 16 senest mandag d. 25. februar.
Venlig hilsen Danske Folkedanserers Spillemandskreds
og Bjert / Stenderup Folkedanserforening

Der er valg til Regionsbestyrelsen
den 1. februar. kl. 19.30
på Centeret Vestergården, Annebergvej 73, 9000 Aalborg.
Venlig hilsen.
Spillemandskredsen Region Nord.
Erik Vognsen Nielsen.
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Spillemandskalenderen
Spillemandskredsen

Region Syddanmark

1.-3.3.
2.3.
29.6.-6.7.
15.-20.7.
16.-18.8.
13.-19.10.

3.-5.5.
7.-9.6.
21.6.

Generalforsamling, Bjert
Spillemandslegestue, Bjert
Spillemandsuddannelsen, Bjerringbro
Landstævne, Hundested
Temakursus, Høng
Forspillerkursus, Brenderup

Region Nordjylland
4.1.
18.1.
1.2.
15.2.
1.3.

Sammenspil, Aktivitetscentret
Vestergården
Sammenspil, se ovenfor
Sammenspil og valg til regionsbestyrelsen, Aktivitetscentret Vestergården
Sammenspil, se ovenfor
Sammenspil, se ovenfor

Amtsstævne ”Vejle Amt”, Fredericia
Sommertræf, Assens
Sommerbal på Skamling

Region Sjælland
12.4.
7.6.
4.8.
11.8.

Spillemandslegestue
Sommerstævne, køge
Håndværkets Dag, Maribo
Folkedansens Dag, Holbæk

Danse- og spillemandskursus i

Region Nordjylland

Lørdag den 3. november afholdt Spillemandskredsen
Nordjylland pr. tradition spillemandskursus.
Kurset er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor
den danske folkemusiske kulturarv dyrkes på de klassiske instrumenter: harmonika, violin, gulvbas og klarinet.
Kurserne har i en lang årrække været afholdt i Ridemandsmølle, Godthåb.
I alt 26 spillemænd m/k fra Midtjylland, Sjælland og
hele Nordjylland mødtes til et kursus, under ledelse af
den særdeles inspirerende og dygtige instruktør, Ove
Andersen fra Randers.
Med masser af godt humør og megen humor blev der
arbejdet med traditionel, dansk folkemusik, Det var
en god oplevelse, som gav ny inspiration til fortsat at
spille til folkedans fremover.
Sideløbende med spillemandskurset afholdt Danske
Folkedansere, Region Nord dansekursus og de to kurser afsluttedes med et fælles arrangement, hvor det

26 mand store orkester rundede kurserne af med at
spille lystigt op til legestue med Ove Andersen som
forspiller - det var bestemt ikke kedeligt !!
Legestuen blev holdt i samarbejde med Sammenslutningen af folkedansere i Vendsyssel med Dorte Jørgensen, Fyn, som instruktør. Dorte var god til at gennemgå de fynske og omkringliggende øers danse, så
man fornemmede, at de var lette og kvikke. Hendes
iver, danseenergi og smittende humør gjorde det til en
fantastisk danseeftermiddag.
Om aftenen ledede Dorte legestuen, hvor 26 spillemandskursister spillede. Her fortsatte Dorte med at lede dansen med stor energi; hun kan ikke stå stille, når
musikken spiller. Hendes glade humør og gode program
gjorde det til en rigtig dejlig aften.
Tekst: Vita Ugilt, Erik Vognsen Nielsen
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Velkommen til Halsnæs
– hvor kultur, fritid og natur forenes
Som borgmester i Halsnæs
Kommune glæder det mig, at
vi til sommer kan byde velkommen til mere end 1000
deltagerer til Landsstævnet i
Folkedans 2013. Det glæder
mig, da jeg ikke er i tvivl om,
at de mange aktive folkedansere og spillemænd vil fylde
Halsnæs med liv og lystige
toner i de fem dage, stævnet står på. Hertil glæder
det mig, fordi vi med afholdelsen af landsstævnet endnu engang viser, at Halsnæs
har et særdeles dynamisk kultur- og fritidsliv, der kan
tage imod større kultur- og fritidsarrangementer med
åbne arme.
Halsnæs Kommunes kultur- og fritidsliv spænder allerede over alt lige fra rockkoncerter, børne- og turnéteater og internationale udstillinger til skaterhal og kitesurfing – og nu altså også til Landsstævne i Folkedans. En forudsætning for kommunens kultur- og fritidsliv er de mange aktive foreninger og ildsjæle. G.D.V.
Hundested er en af de meget aktive og velfungerende
foreninger. De er sammen med kommunens kulturinstitutioner og andre aktører med til at realisere kommunens visioner om "Kultur som samler" og "Kultur i bevægelse", der er en del af vores Kultur- og fritidspolitik.
I Halsnæs Kommune ser vi det som kultur- og fritidstilbuddenes fornemste opgave at skabe et rum for fællesskab og livsglæde, der samler aktive borgere på tværs
af generationer og traditioner. Kultur- og fritidstilbuddene fungerer som drivkraft for udvikling og nytænkning, der er forudsætning for en kultur i bevægelse.
Denne bevægelse skal ikke kun ske internt i kommunen,
men også i samarbejde mellem aktørerne på kultur- og
fritidsområdet - regionalt, nationalt og internationalt.
I 2013 er Landsstævnet i Folkedans med til at skabe
denne bevægelse og udvide rammerne for, hvad kultur
og fritid betyder i Halsnæs Kommune.
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Halsnæs Kommunes kultur- og fritidspolitik bygger på
områdets unikke kulturarv og historie. Her har vi nemlig et særlig kort at spille; både hvad angår industrikulturen, som den er bevaret i Danmarks første industriby Frederiksværk, og hvad angår kystmiljøernes særlige historie og charme.
Dele af Frederiksværk by blev i 2007 udnævnt til nationalt industriminde i kraft af et enestående stykke dansk
industrihistorie – med jern og stål som omdrejningspunkt. Og så skal jeg naturligvis ikke glemme vores kulturelle fyrtårne. Kulturhuset Gjethuset, med historiske
rødder i kanonstøbningens tid, har slået sit navn fast
med udstillinger og musiske oplevelser af høj kvalitet.
Hertil Knud Rasmussens Hus i Hundested, der gør polarforskerens liv og levned særdeles nærværende.
Så er det værd at nævne, at vor kultur- og fritidspolitik bygger på Halsnæs’ særlige natur, som er kendetegnet ved bl.a. hav, sø, fjorde, kanaler, strande og skove.
De farverige, lokale miljøer, blandt andet omkring Hundested Havn, Lynæs og Kikhavn, er så afgjort et besøg
værd. Vi har en smuk natur, som vi ser det som vores
opgave at tage vare på. Derfor har Halsnæs Kommune
igangsat ambitiøse klimasatsninger, der kan være med
til at bevare vores unikke natur.
Jeg håber, at I får tid til at opleve den natur og de mange kulturelle tilbud, der er så kendetegnende for Halsnæs,
når I til sommer vil fylde vores kommune med farverige
folkedragter, musik og dans. Jeg er sikker på at både medvirkende og deltagere vil få en enestående oplevelse.
Jeg vil byde alle folkedansere og spillemænd ved Landsstævnet i Folkedans 2013 velkommen som en aktiv del
af Halsnæs Kommunes kultur- og fritidsliv. Hundested
vil stå klar når I kommer. Hele Halsnæs vil tage imod
med åbne arme og åbent sind.
På glædeligt gensyn.
Med venlig hilsen,
Helge Friis, Borgmester
Halsnæs Kommune

Lands s tævn e

Velkommen til
Landsstævne for Folkedansere
og Spillemænd i

HUNDESTED
				 15.-20. juli 2013

Landsforeningen Danske Folkedansere, Danske Folkedanseres Spillemandskreds og Gamle Danses Værn i Hundested glæder sig meget til at byde jer alle sammen
rigtig hjerteligt velkommen til Landsstævnet 2013 i
Hundested. Vi har gjort vores bedste for at arrangere
et stævne, hvor alle – børn og 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, nødcampingplads, skole
og andre lokaliteter, der benyttes under stævnet, ligger meget tæt på hinanden. Man kan f.eks. gå fra skolen, forbi hallen og over til campingpladsen og tilbage
igen på ca. 10 minutter – og så er der endda tid til en
snak undervejs.

Hundested har en dejlig havn med masser af spændende spisesteder og oplevelser, en dejlig badestrand og
fantastiske klitter lige udenfor døren. Hundested er en
lille by, men der er rigtig hyggeligt.
Vi håber, at I vil synes om det program, vi har sat sammen 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.hundested2013.dk, som løbende vil
blive opdateret.
Tilbage er kun at sige: … jeg skal også til Hundested i
2013 - vi ses!
15.-20. juli 2013
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Indkvartering
Stævnecamping
Nødcampingpladsen er indrettet på træningsbanerne
lige over for Hundestedhallen, på Stadionvej i Hundested. Der vil være toiletter på pladsen, ligesom hallens
toilet- og badefaciliteter kan benyttes. Det nærmeste
supermarked ligger under en kilometer fra campingpladsen.

Familiecamping
Græsarealerne mellem Lerbjergskolen og Stadionvej er
lagt ud som familiecampingplads. Friluftsscenen ligger
også på dette område, men lidt tættere på hallen. Pladsen bliver forhåbentlig ramme for stævnet for rigtig
mange børnefamilier, og gerne deres bedsteforældre. Vi
understreger, at det kun er familier og andre med direkte tilknytning til familierne, der kan ligge på familiecamping.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at bo her, og være
med til at skabe nogle festlige rammer omkring familie

og B&U-aktiviteterne, som i høj grad kommer til at foregå på Lerbjergskolen og friluftsscenen.

Skolelogi
Skolelogi er på Lerbjergskolen, Lerbjergvej 1A, 3990
Hundested. Skolen byder på fine indkvarteringsforhold,
samt fælleslokaler, som vi benytter til B&U aktiviteter.
Vi henstiller at gæster som bor på skolen parkerer på
skolens P-plads.

Handicap campingenhed eller
parkeringsplads
Hvis man ønsker en handicap campingenhed eller parkeringsplads, bedes man sende en mail til stævnets
campingansvarlige på evoerligur@gmail.com, med vedhæftet kopi af parkeringskort fra Danske Handicaporganisationer. Uden denne dokumentation kan vi ikke
imødekomme ønsket.

Overnatning søndag/mandag
Det store flertal af gæster til camping og skolelogi på
landsstævnet i Aabenraa valgte at ankomme allerede
om søndagen. Stævneudvalget har derfor besluttet på
forsøgsbasis, at give alle adgang til at ankomme om
søndagen. Vi har beregnet en enhedspris, hvilket også
letter vores administration. Portene slås op søndag kl.
12.00 – velkommen.
Indkvartering mandag, stævnekontor og øvrige stævnefaciliteter åbner dog først mandag kl. 10.00.

Alternativ indkvartering
Der er vandrerhjem, hoteller, bed & breakfast og campingpladser, shelters m.m. i Hundestedområdet. Se mere på www.visithalsnaes.dk

Stævneprogram
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Søndag d. 14. juli

11:00

12:00-20:00 Indkvartering

13:00-15:00 Reg. Hovedstaden træning

Udflugt: Vandretur Fyrtårn og Kikhavn

Mandag d. 15. juli

13:30

Udflugt: Byvandring i Lynæs

08:30

Udflugt: Byvandring i Hundested

14:00

Udflugt: Økologisk Landsby

08:30

Udflugt: Halsnæs Rundt

14:00-14:30 Infomøde, udvalg, styrelser m.m.

10:00

Udflugt Karlsstenen og Grønessegård

14:00-15:00 Familiedans, åben

10:00

Udflugt: Økologisk Landsby

15:00-17:00 Træning opvisningsgrupper

10:00-15:00 Dragtudstilling

15:30

10:00-20:00 Indkvartering

15:40-16:00 Optog gennem byen

10:00-24:00 Sekretariatet åbent

16:00-17:00 Åbningsceremoni

10:30

17:00

Udflugt: Knud Rasmussens Museum
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17:00-18:00 Hovedstaden danser

20:00-22:00 Legestue med reg. Syd

19:00-21:00 B&U: Mini stævneåbning

20:00-22:00 Alm. Legestue

20:00-22:00 Legestue, Hovedstaden

20:00-22:00 B&U: Hyggerum

20:00-22:00 Alm. legestue

20:00-22:00 B&U: Legestue

20:00-23:00 Salgsudstillingen åben

20:00-23:00 Salgsudstilling åben

22:00-24:00 Almindelig legestue

22:00-24:00 Alm. Legestue

22:00-24:00 Spillemandsbal

22:00-24:00 Spillemandsbal

24:00-02:00 Natlegestue

22:00-24:00 Ungdomsdans

Tirsdag d. 16. juli

24:00-02:00 Natlegestue

08:00-24:00 Sekretariatet åbent

Onsdag d. 17. juli

08:00-10:00 Reg. Syd træning

Hundested

08:30

Udflugt: Byvandring i Hundested

07:30-08:30 Infomøde

08:30

Udflugt: Halsnæs rundt

08:00-24:00 Sekretariatet åbent

09:00-12:00 Orkesterprøve Voksne

09:00-11:00 Orkesterprøve, voksne

10:00

Udflugt: Karlsstenen og Grønessegård

09:00-11:00 Orkesterprøve, børn

10:00

Udflugt: Økologisk Landsby

09:00-11:00 Orkesterprøve, unge

10:00-12:00 Reg. Midt træning

10:00-11:00 God morgen dans

10:00-12:00 Orkesterprøve Unge

10:00-16:00 Dragtudstillingen

10:00-12:00 Orkesterprøve Børn

11:00-11:30 Reg. Hovedstad, opvisning

10:00-12:00 Kursus: Få din dans vurderet

11:00-11:30 Reg. Syd, opvisning

10:00-16:00 Dragtudstilling

11:30-16:00 B&U: Udflugt til Havtyren

10:30

Udflugt: Knud Rasmussens Museum

Frederiksværk

11:00

Udflugt: Vandretur Fyrtårn og Kikhavn

09:00

Udflugt: Byvandring i Frederiksværk

11:00-12:00 Guided rundvisning i dragtudstilling

09:00

Udflugt: til Arresødal

12:00-12:30 Opvisningshold

10:00

Udflugt: Industrimuseet i Frederiksværk

13:00-15:00 Kursus: Overblik/overskud i dansen

11:00

Udflugt: Krudtværksmuseet

13:00-15:00 Opvisningsgrupper træning

11:00

Udflugt: Kanalvandring

13:30

13:00-13:45 Reg. Syd optræder

12:00-16:00 Arbejdende værksteder

Udflugt: Byvandring i Lynæs

13:30-14:30 Reg. Midt, opvisning

Reg. Hovedstad optræder

13:30-15:00 B&U: Legestuedanse for begyndere

Reg. Nord optræder

14:00

Spillemænd

Udflugt: Økologisk Landsby

14:00-15:00 Reg. Syd, opvisning

14:00-14:45 Reg. Sjælland optræder

14:00-17:00 Workshop musik, Præstø Musik

Reg. Syd optræder

14:00-17:00 Workshop Musik, Harmonika

Reg. Hovedstaden optræder
Reg. Midt optræder

14:45-15:15 Reg. Midt, opvisning
15:00-15:30 Opvisningshold

14:30-15:00 Reg. Nord optræder

15:00-16:00 B&U: Linedance

15:00-15:30 Reg. Sjælland optræder

15:00-16:00 Musik i Byen

15:00-15:45 Reg. Midt optræder
Spillemænd

15:00-16:00 Foredrag Amagerhuse
– hollændere på Halsnæs

16:00-16:30 Fællesdans, skiftende ledere

16:00-17:00 B&U: Rideklub

16:45-17:00 Optog alle, faner

16:00-17:30 Alsang med Helle Larsen

Hundested

16:00-17:00 Familiedans, åben

19:00-20:00 Familielegestue, åben

16:30-18:00 Linedance

20:00-22:00 Legestue med reg. Midt

17:00

20:00-22:00 B&U Hyggerum

Udflugt: Sejltur m. Frederikke

19:00-20:00 B&U Prøvetur på motorcykel

20:00-22:00 Almindelig legestue

19:00-20:00 Familielegestue, åben

20:00-22:00 B&U: Legestue
Trin
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20:00-23:00 Salgsudstilling åben

Fredag d. 19. juli

22:00-24:00 Alm. Legestue

07:30-08:30 Infomøde udvalg, styrelse, regioner

22:00-24:00 Spillemandsbal

08:00-24:00 Sekretariatet åbent

22:30-23:00 Opvisningshold

08:00-10:00 Reg. Nord, træning

23:30-00:30 Spillemandsmesse

08:30

Udflugt: Byvandring i Hundested

24:00-02:00 Natlegestue

08:30

Udflugt: Bustur Halsnæs rundt

Torsdag d. 18. juli

10:00

Udflugt: Carlsstenen og Grønessegård

08:00-24:00 Sekretariatet åbent

10:00

Udflugt: Økologisk Landsby

08:00-10:00 Reg. Sjælland, træning

10:00-11:30 God morgen dans

08:30

Udflugt: Byvandring i Hundested

10:00-12:00 Orkesterprøve, alle

08:30

Udflugt: Bustur Halsnæs rundt

10:00-12:00 Kursus: Menuet

09:00-10:00 Sang for Småfolk

10:00-16:00 Dragtudstilling

09:00-14:30 Seniorarrangement

10:30

Udflugt: Knud Rasmussens Museum

10:00

Udflugt: Karlsstenen og Grønessegård

11:00

Udflugt: Vandretur Fyrtårn og Kikhavn

10:00

Udflugt: Økologisk Landsby

11:00-12:00 Guided rundvisning i dragtudstilling

10:00-16:00 B&U: Temadag for dansere og spillemænd

12:00-12:30 Opvisningshold

10:00-12:00 Kursus: Fandango

12:30-14:30 Kursus Linedance

10:00-12:30 Orkesterprøve, voksne

13:00-14:30 Generalprøve, alle

10:00-16:00 Dragtudstilling

13:00-15:00 B&U: Opvisningsdans

10:30

Udflugt: Knud Rasmussens Hus

13:30

Udflugt: Byvandring Lynæs

11:00

Udflugt: Vandretur Fyrtårn og Kikhavn

14:00

Udflugt: Økologisk Landsby

11:00-12:00 Guided rundvisning i dragtudstilling

14:00-15:00 Region Nord, opvisning

12:00-12:30 Opvisningshold

15:00-16:30 Spillemandskoncert

12:00-16:00 Arbejdende værksteder og musik

17:00

13:00-15:00 Kursus: Pardanse

18:00-19:00 Reception indbudte

13:30

Udflugt: Byvandring Lynæs

18:00-22:00 B&U: Familiefest og afslutning

14:00

Udflugt: Økologisk Landsby

20:00-22:30 Alm. Legestue
20:00-22:30 Salgsudstilling åben

14:00-16:00 B&U: Opvisningsdans

20:00-22:30 B&U-legestue

15:00-16:00 Musik i Byen

22:00-23:00 Ungdomsdans

15:00-16:30 Hjemstavnsmøde

22:45

16:00-17:00 Reg. Sjælland optræder

23:00-24:00 Afslutning

17:00-17:30 B&U: Show med spillemænd og dansere

24:00-02:00 Natlegestue

17:00

Lørdag d. 20. juli

Udflugt: Sejltur m. Frederikke

Fanerne stiller op

17:30-18.30 B&U: Polkaplask

08:00-12:00 Sekretariatet åbent

18:00-20:00 Vild med Folkedans

08:00-12:00 Afrejse

19:00-20:00 Familielegestue, åben

Tak for i år.

20:00-22:00 Legestue med reg. Sjælland
20:00-22:00 Alm. Legestue
20:00-22:00 B&U Hyggerum
20:00-22:00 B&U-legestue
20:00-23:00 Salgsudstilling åben
22:00-24:00 Alm. Legestue
22:00-24:00 Spillemandsbal
24:00-02:00 Natlegestue

Trin

Udflugt Sejltur m. Frederikke

14:00-15:00 Familiedans, åben

19:00-23:30 Ungefest m. spisning
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Stævneåbning

Hjemstavnsmøde

Mandag kl. 16.00-17.00
Stævneåbningen foregår på Mellemrummet, et grønt
areal mellem byen og havnen, så ingen af byens borgere og sommergæster 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
vi skal nok finde tid til en frisk rheinlænder eller en
stille vals. Faner stiller op ved Gubben kl. 15.30, derefter er der optog gennem byen.

Torsdag kl. 15.00-16.30
Hjemstavnsmødet afholdes i klitterne ved Knud Rasmussens hus nord for byen.
Gennem sang, trommedans og fortælling, bliver vi indført i fragmenter af Grønlands historie. Højdepunktet
bliver kajakvendinger i Kattegat lige neden for hjemstavnsmødet. Husk stole eller tæpper.

Dansearrangementer
Danseopvisninger

2013. Vi henstiller at danserepertoiret er fra egen region.
Halsnæs kommune har bedt os om at lave et antal opvisninger i Frederiksværk. Vi har derfor valgt at flytte
stævnet til Frederiksværk onsdag eftermiddag, hvor vi
massivt viser flaget i byen.
Vi har reserveret Storebjerghallen til træningsformål,
træningerne ligger hovedsagligt om formiddagen.

Træninger og opvisninger
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er der regionsopvisninger ved pyramiden på havnen ligesom der er opvisninger ved flere opvisningshold på den flydende scene.
Regionerne har også hver en legestue om aftenen fra
kl. 20.00 til 22.00, hvor der er indlagt opvisning. Instruktøren må meget gerne indsende opvisningsprogrammet til svipp@mail.dk i forvejen, senest d. 1. feb.,
Danseopvisninger:
Sted

Mandag

Pyramiden på
havnen

Reg.Hovedstaden Reg.Syd
17.00-18.00
14.00-15.00

Tirsdag

Legestuen

Reg.Hovedstaden Reg.Syd
20.30-21.00
20.30-21.00

Flydende Scene

Opvisningshold
12.00-12.30
og 15.00-15.30

Lynæs Havn

Reg.Midt
13.30-14.30

Lynæs Kirke

Onsdag

Reg.Midt
20.30-21.00

Torsdag

Fredag

Reg.Sjælland
16.00-17.00

Reg.Nord
14.00-15.00

Reg.Sjælland
20.30-21.00

Reg.Nord
20.30-21.00

Opvisningshold
12.00-12.30

Opvisningshold
12.00-12.30

Opvisningshold
22.30-23.00

Gubben Torvet

Linedance
16.30-18-00

Træninger i Storebjerghallen:
Tid

Tirsdag

Torsdag

Fredag

08.00- 10.00

Mandag

Syddanmark

Sjælland

Nordjylland

10.00–12.00

Midtjylland

13.00–15.00

Hovedstaden

15.00–17.00

Opvisningsgrupper

Opvisningsgrupper

Trin
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Frederiksværkdagen
Klokkeslet

Nordtorvet

Allegade, midt

Brotorvet

Museet

13:00 – 13:45

Reg. Syd

Spillemænd

Reg. Hovedst.

Reg Nord

14:00 – 14:45

Reg. Sjælland

Reg. Midt

Reg. Syd

Reg. Hovedst.

15:00 – 15:45

Spillemænd

Reg Midt

16:00 - 16:30

Alle, legestue

16:45 – 17:00

March fra Museet til Stationen

Opvisningshold/grupper
I Hundested vil vi gerne have besøg af rigtig mange af
de opvisningshold og -grupper, der findes rundt om i
Danmark. Derfor har vi afsat tid til opvisningshold flere steder i programmet. Der er dog plads til at udvide
med flere opvisninger, så meld jer endelig til.
• Flydende scene: Tirsdag, torsdag og fredag: kl. 12.00
på den flydende scene i havnen, tirsdag også kl.
15.00, men der er muligheder for flere opvisninger.
• Gubbentorvet: Mulighed for opvisning alle dage
• Lynæs havn: 1 – 2 opvisninger, mulighed for opvisning alle dage.
• Kirken: Foran kirken i forbindelse med kirkekoncerten
• Friluftsscene: På den åbne scene ved hallen vil der
være mulighed for at skrive sig på en liste, og optræde med dans/musik hver aften – forudsat vi får
godt vejr (og det gør vi).
Region

Halsnæs
Hundested

Midt

16/7, kl. 14:45

H.stad.

Solhjem
Melby

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 Vill Plesner-Petersen tlf.: 2515
9861, Mail: svipp@mail.dk senest 15. marts 2013.

Plejehjemsopvisninger
Som tak for det gode værtskab har vi i samarbejde med
Halsnæs Kommune planlagt opvisninger på plejehjem/centrene i Halsnæs.
Vi håber på og regner med, at danseudvalgene vil være
behjælpelige med at finde dansere og spillemænd, som
har lyst til at deltage i opvisningerne. Der skal bruges
1 kvadrille og et par spillemænd hvert sted.

Humlehaven
Ølsted

Arresøparken
Løvdalen
Frederiksværk Frederiksværk

17/7, kl. 11:00

Syd

17/7, kl. 11:00

Nord

17/7, kl. 14:30

Sjl.

17/7, kl. 15:00

Nærmere info, kontaktinfo og kørevejledning hos Leif Madsen tlf. 2372 1819.

Regionslegestuer med opvisning
Hver region har legestue med opvisning en aften i hallen fra kl. 20.00 til 22.00, fredag aften dog til kl. 22.30.
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Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Reg. Hovedstaden

Reg. Syd

Reg. Midt

Reg. Sjælland

Reg. Nord

Opvisning
ca. kl. 20.30

Opvisning
ca. kl. 20.30

Opvisning
ca. kl. 20.30

Opvisning
ca. kl. 20.30

Opvisning
ca. kl. 20.30
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Regionerne vælger selvfølgelig selv instruktør og forspiller til deres legestue. Instruktøren bedes indsende
program senest 1. februar til Vill Plesner-Petersen tlf.:
25159861 mail: svipp@mail.dk. Blanket hertil findes i
materialet fra regionskonferencen.
Der henstilles til, at danserepertoiret så vidt muligt er
fra egen region.

Almindelige legestuer
Ud over regionslegestuerne vil der hver aften være almindelige legestuer i træningssalen fra kl. 20.00 til
22.00, fredag til 22.30, og i hallen fra kl. 22.00 til 24.00
(fredag undtaget), hvortil stævnets danseudvalg udpeger nogle gode instruktører og forspillere.
I træningssalen er der spillemandsballer mandag til
torsdag fra 22.00 til 24.00, hvor det er spillemændene
der ’bestemmer farten’. Læs mere herom under musikarrangementerne. Man kan altså være på dansegulvet non
stop fra kl. 20.00 til 24.00. Hvis man har flere kræfter
er der natdans i træningssalen fra midnat til ...

Fandango
Torsdag kl. 10.00 – 12.00
Instruktør: Henrik Larsen
Spillemand: Annonceres senere
Pardanse
Torsdag kl. 13.00 – 15.00
Instruktør: Christian Obel
Spillemand: Annonceres senere
Linedans
Fredag kl. 12.30 – 14.30
Instruktør: Bente Andersen
Spillemænd: Annonceres senere
Menuet
Fredag kl. 10.00 – 12.00
Instruktør: Per Sørensen
Spillemænd: Annonceren senere
Vild med Folkedans
Torsdag kl. 18.00–20.00
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.

Kurser:
Få din dans vurderet
Tirsdag kl. 10.00 – 12.00
Instruktør: Helle Larsen
Spillemand: Annonceres senere
Overblik/overskud i dansen
Tirsdag kl. 13.00 – 15.00
Instruktører: Carsten Jørgensen
Spillemand: Annonceres senere

Musikarrangementer
Koncerter
Spillemandskoncert
Fredag d. 19 kl. 15.00-16.30 i Hundestedhallen
Spillemandskoncerten er et fast punkt på landsstævneprogrammet. I 2013 vil vi fokusere på lokal musik fra
Nordsjælland og som musikalsk leder til orkesterprøver
og koncert er valgt Rene Axelsen, som er meget erfaren. Rene vil byde på lytteværdige arrangementer, som
er i en sværhedsgrad, hvor alle spillemænd kan delta-

ge, så vi atter kan vente os en storslået og velklingende koncert. Koncerten vil selvfølgelig blive med stort
orkester, men der vil også være indslag med de yngre
spillemænd samt sang.
Midnatsgudstjeneste - Spillemandsmesse
Onsdag d. 17. kl. 23.30 til 00.30 i Lynæs Kirke
Kirkekoncerten/-messen med det mere end 20-mands

Børn

Unge

Voksne

Tirsdag

Prøve 10.00-12.00

Prøve 10.00-12.00

Prøve 09.00-12.00

Onsdag

Prøve 09.00-11.00

Prøve 09.00-11.00

Prøve 09.00-11.00

Torsdag
Fredag

Alle

Prøve 10.00-12.30
Prøve 10.00-12.00
Generalp. 13.00-14.30
Koncert 15.00-16.30

Trin
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store ”Messeorkesteret” fra Sjælland bliver i den smukke gamle kirke i ”tvillingebyen” Lynæs, der er bygget
helt sammen med Hundested. Kom tidligt op til kirken,
for der bliver et danseindslag foran kirken, inden koncerten begynder.
Der vil være fællessang under koncerten. Kom og oplev
den stemningsfulde nat sammen med musikere og dansere for bare 50,- kr. Der er begrænset antal pladser i
kirken og arrangementet kan ikke dubleres!

Sangarrangementer
Vil du være med til alsang
Tirsdag d. 16. kl. 16.00 til 17.30 i Torup Kirke.
Vi har været så heldige at Helle Larsen, Sengeløse har
sagt ja til at lede fællesangen. Helle vil være vært og
forsanger, og hun vil krydre sangen med fortællinger og
andre små indslag. Det er her DU skal synge, og da det
er ALSANG kan alle være med, og husk sangbogen, selvom der vil være løsblade til visse sange. Hvis Alsang
overtegnes forsøger vi at dublere arrangementet.
Korsang
Med afsæt i de forrige års succes med korsang, forsøger
vi igen at finde en rigtig god instruktør, som kan samle
et kor af dansere og spillemænd. De vil forberede indslag
til Spillemandskoncerten og målet er et repertoireniveau
hvor alle kan deltage – man skal altså ikke i forvejen være korsanger! Mere i T&T når aftalerne er på plads.

Workshops
Workshop for spillefolk:
Tirsdag d. 16 .kl. 14.00 til 17.00 i Træningssalen
Jakob Kock Musik fra Præstø – et spændende område
med masser af god og flot musik fra Sjælland.
Tirsdag d. 16 kl. 14.00 til 17.00 i Poppelhuset
Bjarne Grue Knudsen, Kalundborg. Fokus på harmonikaen – med becifringer og basgange – hvor udgangspunktet vil være god dansemusik, som ligger godt for
instrumentet.
Vi har andre spændende ideer i støbeskeen, og der forhandles med gode instruktørkræfter. Workshops vil være på forskellige niveauer og med helt forskellige emner, sådan at alle spillefolk – uanset erfaring og niveau
– kan deltage. Mere i T&T når aftalerne er helt på plads.
Musikalsk B&U-dag
Torsdag d. 18. kl. 10.00 til 16.00, fra kl. 17.00 til 17.30
afvikles der Show på havnen
Torsdag satser vi på en hel dag med fokus på og workshops med børn og unge spillemænd. Vi håber, at vi
denne dag kan få besøg af børnemusikanter, der ikke
deltager i selve stævnet (lig modellen med Seniorarrangement) og sammen med stævnedeltagerne gennemføre workshops der skal munde ud i et fælles show på hav-
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nen sidst på eftermiddagen. Niveauet af musikken bliver tilrettelagt, så man kan deltage på sit eget instrumentale trin. Arrangementet koordineres og
gennemføres i samarbejde med danseudvalget, således
at Havneshowet også vil indeholde danseoptrin. Musikinstruktører for hele dagen bliver Birgit Alsdam Cramer,
klarinet og klaver samt Mogens Cramer, harmonika.

Andre musikaktiviteter
Åbne scener
Der vil være forskellige muligheder for at spille på ”Åben
Scene” – bl.a. ved kulturhuset ”GUBBEN” midt i gågaden, vil der være mulighed for at grupper kan spille op
alle dage. Vi vil også have samme tilbud forskellige steder på Havnen, så vi håber, at mange små og store grupper vil benytte lejligheden til at vise deres kunnen. Lige ved Hundestedhallen findes en stor friluftsscene med
overdækket scene og et stort godt dansegulv. Her vil vi
også forsøge at arrangere åben dans og musik.
Tilmelding er nødvendig - gerne samtidig med tilmelding til selve stævnet, ellers til musikudvalget snarest
muligt derefter.
Musikudvalget vil om muligt forsøge at stille op med
”forspillere” forskellige steder, så spillemænd uden tilknytning til en etableret gruppe kan deltage i spil på
Åbne Scener. Tilmelding til birger@birjen.dk.
Legestuer og Baller:
Musikudvalget og spillemandskredsen glæder sig til at
levere god musik til de mange dansemuligheder, der er
i løbet af ugen i Hundested. Vi vil forsøge at koordinere forspillere og musikere på en måde så alle arrangementer har musik på højt niveau og således at alle spillefolk får nogle fantastisk gode musikalske samspilsoplevelser.
Legestuer: Spillemænd og forspillere vil fremgå af vagtplanen og ske i samarbejde med danseledere, regionshold etc.
Spillemandsbal: Musikudvalget vil stå for ”Spillemandslegestuer” hver aften i løbet af ugen – altså baller, hvor
musikken spiller af karsken bælg (og måske fortæller
lidt om dansen) og med et repertoire, som kan klares
af alle dansere uden instruktion. Musikken vil blive leveret af grupper og større orkestre med stor erfaring i
dansespil – mere i T&T så snart alle aftaler er på plads.
Der er spillemandsbal mandag til torsdag, kl. 22.00 til
24.00 i træningssalen.
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Børn- og ungearrangementer
Aktiviteter for familier, børn og unge
Fælles for alle familieaktiviteterne er at arrangementerne er tilrettelagt for de angivne målgrupper, men alle, der har lyst, kan være med.
Vi har i år en del eftermiddagsaktiviteter, hvor det ikke
er nødvendigt med tilmelding, disse retter sig fortrinsvis til hele familien, da der ikke vil være en stor hjælperskare tilknyttet. Disse aktiviteter kan være et godt
alternativ såfremt der ikke lige er andet på stævnet som
man vil deltage i, eller vejr og vind sætter begrænsninger. Da der til en del af disse ikke er tilmelding, kan
man her tillade sig at følge øjeblikkets indskydelse og
deltage uden at have planlagt det så nøje i forvejen.
Mini-stævneåbning
Mandag 19.00 – 21.00 for alle.
Tag mor og far i hånden, eller kom selv til børnenes
egen stævneåbning. Så kan du allerede fra første dag
møde alle dem, du skal have det sjovt sammen med resten af ugen. Vi skal fejre åbningen med at synge, danse og hygge sammen. Denne Mini-stævneåbning er for
børn og familier i alle aldre. Lad os sammen ”skyde”
stævnet i gang på en dejlig og glad måde.
Tilmelding nødvendig.
Unge-fest m. spisning
Torsdag 19.00 – 23.30 for de unge.
Torsdag bliver, som du kan se i programmet en dejlig
B&U dag med mulighed for at deltage i workshops,
show/opvisning på havnen og hygge, m.m. Denne dejlige dag afslutter vi for de unges vedkommende med at
holde en ungefest. Vi spiser sammen, synger, danser og
har masser af sjov og ballade. Benyt denne aften til at
lære andre unge bedre at kende, og have sjov med dem
du kender i forvejen. Altså et dejligt ungdoms-bal.
Tilmelding nødvendig, pris kr. 100,00 inkl. aftensmad.

til 17.00 og tirsdag, onsdag og torsdag kl. 19.00 til
20.00 på friluftsscenen (alternativt Lerbjergskolen). Alle er velkomne – stævnedeltagere såvel som byens borgere.
B&U-legestue
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 20.00 – 22.00 på
Lerbjergskolen for alle.
På disse aftener vil skiftende og energiske instruktører
lære dig nogle nye danse, og give dig mulighed for at
danse det du kender i forvejen. Dette giver også stor
mulighed for samvær, glæde, sjov og hygge med andre
stævnedeltagere. Dansene vil være af vidt forskellig
sværhedsgrad, så alle kan deltage og få danset sig varme og glade.
Ungdomsdans
Tirsdag 22.00 – 24.00, fredag fra 22.00 til 23.00
Denne tid er helliget de unge og smukke, men mest de
unge. Her er der igen mulighed for at hygge og danse,
og nyde at være blandt andre unge med samme glæde
ved dansen som dig selv… også her er der mulighed for
at deltage uanset om du er super-øvet eller nybegynder i dansens verden. Det sker i Poppelhuset.
Instruktør og musik bliver annonceret i T&T i februar.
Polkaplask
Torsdag lige efter det store show kl. ca. 17.30 til 18.30
Vi vil gerne fortsætte med denne ret nye, populære og
sjove aktivitet. I centrum af Hundested ligger vores dejlige sandstrand, ”Trekanten”. Her skal vi danse på stranden, såvel som i bølgen den blå. Så meld dig til, pak
badetøjet i kufferten og vær med til denne yderst morsomme og forfriskende oplevelse. Det giver energi til
aftenens Ungdomsbal….(Måske en lille konkurrence kan
komme på tale).

Familiefest og Afslutning
Fredag 18.00 – 22.00, for børn og familier.
Vi skal selvfølgelig slutte stævnet med et BRAG af en
aften. Mad vi kan lide, sange og danse vi har lært gennem ugen og selvfølgelig også overraskelser. Denne aften giver dig mulighed for at sige farvel efter en dejlig
uge til alle nye og gamle venner, samt hygge i stor stil.
Der vil fra arrangørernes side blive gjort store anstrengelser for at gøre dette til en mindeværdig aften.
Tilmelding nødvendig, pris kr. 40,00 for børn og kr.
70,00 for voksne.

Workshops

Åben Familiedans
Der vil være familiedans på havnen v. pyramiden mandag og torsdag kl. 14.00 til 15.00, tirsdag fra kl. 16.00

God morgen Dans
Onsdag og fredag 10.00 – 11.00/11.30 for familier og
større børn.

Sang for Småfolk
Torsdag 9.00 – 10.00 for børn op til 6 år og deres forældre
En stille time til langsom opvågning med kendte sange
og sanglege. Tag dine forældre med og få en hyggelig
og rar start på dagen. Vi vil bestræbe os på at skabe en
dejlig stund, med nærvær og glæde, som giver alle en
rigtig god fornemmelse i maven. At synge skaber god
energi, som du kan bruge resten af dagen til alle andre
aktiviteter.
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Her er en måde at starte dagen på, så den ikke kan andet end at blive vellykket….. At danse dagen i gang,
sammen med dine nære og kære, samt alle nye og gamle venner, kan kun blive skønt. Gør kroppen morgenglad
ved at sætte den i gang allerede efter morgenmaden.
B&U-dag, dans og musik
Workshops torsdag 10.00–16.00 og Show på Havnen
17.00-17.30 - for betweens og unge.
Torsdag mødes de unge stævnedeltagere med ”endagsgæster”, der kan komme og deltage denne ene dag –
tilmelding er dog nødvending.
En B&U-dag med mulighed for at deltage i enten danse- eller spilleworkshop, der skal kulminere i et stort
og herligt show på havnen om eftermiddagen. Her får
du rig mulighed for at danse og spille sammen med andre, kendte som ukendte, og være med til at vise alle
byens og omegnens borgere, stævnedeltagere samt alle andre interesserede, et show, som ikke kan blive andet end vellykket. Gode instruktører i såvel dans som
musik vil hjælpe med at stable et fantastisk show på
benene. Ved ankomsten til stævnet kan du nærmere i
detaljer se hvilke workshops der vil være, både i dans
og musik, og tage beslutningen om hvor og hvad du vil
deltage i.
Tilmelding nødvendig, prisen er GRATIS FOR ALLE. Musik, danse og instruktører annonceres i T&T i februar.
Legestuedanse for begyndere
Tirsdag 13.30 – 15.00 for betweens og unge.
Her vil du blive ledt gennem udtryk og musik til danse,
som du sagtens kan lære dig, selv om du er helt nybegynder. Disse danse som du så har lært, vil blive danset om aftenen til B&U legestuerne. Så selv om du ikke
er særlig erfaren i at danse, kan du sagtens deltage i
rigtigt mange timers hyggeligt samvær med andre.
Tilmelding nødvendig, læs nærmere om instruktører i
T&T i februar
Linedans
Tirsdag 15.00 – 16.00
Som noget helt nyt vil du ved dette stævne blive tilbudt at deltage i små workshops i Linedans, som er
amerikansk folkedans, og som fortrinsvis danses til countrymusik. Der findes også Linedans til mere populær, og
ny musik. Der er Linedans for børn og unge i alle aldre.
Dansen vil foregå på vores dejlige udendørs dansebane,
lige ved hallen/campingen.
Instruktør: Mona Leth
Tilmelding ikke nødvendig, alle kan deltage, børn-unge-voksne.
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Opvisningsdans
Torsdag 14.00 – 16.00, fredag 13.00 – 15.00.
På disse sammenlagt fire timer, vil instruktør Lene Nørregaard sammensætte et dejligt program, som der skal
øves på sammen, da dette skal være en del af afslutningen på stævnet fredag aften. Meld dig til dette, så
du får mulighed for at opleve den skønne følelse det er,
at være en aktiv del af afslutnings-showet.
Det er gratis, men tilmelding er nødvendig, læs nærmere om instruktører i T&T i februar.
Spillemandskoncert
Der vil også i år være mulighed for at deltage i spillemandskoncerten.
Se nærmere under MUSIK arrangementer.
Udover de her nævnte workshops, vil der i løbet af vinteren antageligt komme nye og flere ideer, som vi vil
tilbyde til stævnet. Nærmere info følger.

Aktiviteter
Rideklub
Tirsdag 16.00 – 17.00
Kun 500 meter fra stævneområdet, ligger en rideklub,
hvor vi har skaffet dig mulighed for at komme og prøve
at få en ridetur på en af deres dejlige heste. Der er også mulighed for at sidde på en hest og blive trukket en
tur, hvis du er uerfaren med at ride.
Prøvetur på Motorcykel
Tirsdag 19.00 – 20.00
Der er mange slags hestekræfter, og nogle af dem har
kun to hjul. Vi har fået et par af de lokale MC-klubber
til at møde op med et antal motorcykler, med erfarne
og pålidelige førere. De vil give dig en tur bagpå, hvor
du kan få lov at føle hvor super-herligt det er at køre
af sted med masser af kubik under sædet. Både børn
(husk regler om højde og alder) og voksne kan få lov
at prøve dette. Vi kører alle en tur ned omkring havnen
og rundt i byen i Hundested. En tur tager cirka 15 minutter, og er en fed oplevelse.
OBS: Lovkrav er du skal måle mindst 135 cm og være
fyldt 8 år. Vi har sørget for en del tykke jakker og styrthjelme. Du skal have solidt fodtøj på (IKKE sandaler),
og lange bukser.
Tilmelding ikke nødvendig, vi kører til alle har fået en
tur, eller benzinen slipper op.
Klap en fisk
Hundested havn har lavet en pragtfuld aktivitet for store og små nysgerrige sjæle. En stor flydende ”tømmerflåde”, med to bassiner med fisk, som de lokale fiskere
skifter ud og fylder på. Her har du mulighed for at prøve at klappe en rødspætte på ryggen og røre ved en lille krabbe. Dette foregår midt i havnen i Hundested, hvor
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du kan kigge på både, folk og alle de aktiviteter der er
på en travl sommer-havn.
Glaspusteri
Hvordan får man små sandkorn til at blive til noget man
kan have Cola i? Ja det er et godt spørgsmål, og du kan
måske få svaret ved et besøg på Glaspusteriet i Hundested, som også ligger midt på vores dejlige havn. Her
er der flere gange om ugen mulighed for at få lov selv
at prøve at puste glas, og der er også rig mulighed for
at kigge på alle de smukke ting glaskunstnerne har fremstillet.

Udflugter
Vi har i år valgt ikke at arrangerer ’rigtige’ udflugter,
men udvalgt to aktiviteter, hvor der er selvkørsel og
egenbetaling. Her er et par gode forslag.
Nordsjællands bedste legeplads HAVTYREN
Onsdag 11.30 – 16.00
Vi mødes ved Havtyren ved Liseleje kl. 11.30. En meget anderledes og sjov legeplads, hvor der er tovbaner,
klatrenet, gynger, fyrtårn, forhindringsbane, ruchebaner m.v. og så selvfølgelig den store og smukt udskårne Havtyr. Husk selv frokost og drikkevarer.

Efter nogle timers ophold, hvor alle børn og barnlige
sjæle får rørt musklerne, også lattermusklerne, går turen til Frederiksværk for et besøg på Krudtværksmuseet.
Tilmelding nødvendig for voksne (børn er gratis), prisen er kr. 50,00
Hvis du ikke har mulighed for egen transport så henvend dig mandag aften i Hyggerummet, så kan vi hjælpe med at finde kørelejlighed.
Sommerland Sjælland
Færge fra Hundested til Rørvig og videre med tog/bus.
Se information og beskrivelse af denne fine forlystelsespark på www.sommerlandsj.dk
Hyggerum
Der vil tirsdag, onsdag og torsdag aften fra 20.00 til
22.00 være åbent i hyggerummet med mulighed for at
få pulsen ned til natten.
Der vil være forskellige aktiviteter, alt efter hvad I har
lyst til. Spille spil, tegne og male, få læst en god godnathistorie… ja mulighederne er mange…

Seniorarrangement
Torsdag kl. 09.00-14.30
Arrangementet er både for stævnedeltagere og for gæster udefra - eneste forudsætning er, at man føler sig
gammel nok til at deltage!

Efter arrangementet kan man f.eks. overvære Hjemstavnsmødet, som finder sted kl. 15.00-16.30 ved Knud
Rasmussens hus.

pr0gram
Kl. 09.00

Vi starter med kaffe og rundstykke

Kl. 09.30-11.30 Kursus
Kl. 11.30-12.30 Frokost
Kl. 12.30-14.30 Legestue
Instruktør:

Helle Madsen

Spillemænd:

Jacob og Britta Koch
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Udflugter og byvandringer
Beskrivelse af ture
Byvandringer/Hundested havn
Mødested: Nordhavnen kl. 08.30
Hundesteds forandring fra fiskeleje til fiskeri/færgehavn.
Historisk byvandring med guide, hvor der igennem forløbet bliver fortalt om byen.
I Hundested er 4 havne, der er en industrihavn, en lystbådehavn, en nordhavn og en færgehavn. Ved lystbådehavnen, ligger havnens kulturelle islæt, såsom glaspusteri, bryggeri og her vil turen slutte.
Varighed: Ca. 1½ time.
Lynæs området
Mødested: Lynæs kirke, kl. 13.30
Vi går til Valdemar Poulsen høj, derfra til Lynæs lystbådehavn, St. Karlsminde, med udsigt til Orø og Kulhuse. I mellem Kulhuse og Sølager sejler den lille færge
Columbus.
Lynæs er en gammel fiskerihavn, den er nu en lystbådehavn og er blevet til et af Danmarks bedste steder til
windsurfing. Turen slutter på Lynæs havn.
Varighed: Ca. 1½ time. (Husk vandresko)
Vandretur/Fra Fyrtårnet til Kikhavn
Mødested: Parkeringspladsen ved fyrgården kl. 11.00
Man går fra fyrtårnet på skrænten til Kikhavn, med udsigt til Hesselø og Kullen i Sverige. Kikhavn er det ældste fiskeleje som kan spores tilbage til 1200-tallet.
Varighed: Ca. 1½ time (Husk vandresko)
Cykeltur (Der kan lejes cykler)
Mødested: Hundested hallen kl. 10.00.
Den berømte Karlssten, som er en vikingegrav, afbilledet på den gamle 5 krone seddel. Ligger ved
godset Grønnessegård, hvor hofjægermesterparret bor.
Varighed: Ca. 1½ time.
Til Knud Rasmussens museum
Mødested: Parkeringspladens ved Skansen kl. 10.30.
Når man besøger Knud Rasmussen hus, kan man fornemme den kendte Grønlandsfarers sjæl, han har selv
ladet huset bygget. Her i 2013 ville Knud Rasmussen
være blevet 134 år. Museet er præget af den Grønlandske kultur.
Varighed: Ca. 1 time
Til den økologiske landsby
Mødested: Parkeringspladsen ved økolandsbyen kl. 10.00
og kl. 14.00.
Dette skal opleves. Den økologiske landsby startede i
slutningen af 80’erne og først i 90’erne flyttede de før-
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ste ind. Alt er lavet af genbrug, ler og halmhuse, nogle med en bæk løbende igennem.
Varighed: 1½ time
Bustur – Halsnæs Rundt
Mødested: Hundested Hallen kl. 08.30.
Liseleje-Melby lejren var tidligere militært skydeområde, her vil der blive gjort ophold med rundvisning. Derefter videre til Ølsted, hvor der bliver gjort ophold ved
den gamle grusgrav, videre til Maglehøj som er Sjællands højeste punkt med udsigt over Arresø. Videre over
Frederiksværk til Gjethuset og ud forbi stålværket. Derefter vil der blive gjort ophold på Sølager. Sølager som
er et fængsel og et beskyttet værksted. Derefter tilbage til Hundested Hallen.
Varighed: Ca. 3 timer.
Sejltur med Frederikke
Mødested: Parkeringspladsen ved Frederikke kl. 17.00.
En smuk aftentur på Arresøen som er Danmarks største
sø. Man kan medbringe mad, og drikkevarer kan købes.
Varighed: Ca. 3 timer.

Byvandring og udflugter på
Frederiksværk dagen.
Byvandring
Mødested: Gjethuset kl. 09.00.
Fra Gjethuset gennem alleen, hvor vi ser på kanalerne
og hører om byens historiske huse, vi ender ved Krudt
værks Museet med salpeterladen og trækulsbrænderiet,
hvor der er tid til en tår øl fra Halsnæs bryghus for egen
regning.
Varighed: 1½ time.
Udflugt til Krudtværksmuseet
Mødested: Syrevej kl. 11.00.
Efter at generalmajor J.F. Classen og kompagnonen Just
Fabritius havde etableret støberiet i 1756, gik de i gang
med opbygningen af et krudtværk. Der blev gravet en
afstikker til den oprindelige kanal, nemlig det stykke,
der i dag løber langs Allégade og kort før Nordcenteret
tager et skarpt sving ud mod fjorden.
Varighed Ca. 1½ time.
Udflugt til Industrimuseet i Frederiksværk
Mødested: Torvet i Frederiksværk kl. 10.00.
Industrimuseet Frederiks Værk er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Industrimuseet dækker geografisk
hele Halsnæs Kommune.
Varighed: Ca. 1 time.
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Kanalvandring
Mødested: Arsenalet ved krudtværksmuseet kl. 11.00.
Med fortælling om den gravede kanal fra Arresø til krudt
værket og kanonstøberiget.
Varighed: Ca. 2 timer (Husk vandresko)

Arresødal parken.
Mødested: Parkeringspladen ved Frederikke kl. 09.00.
Fuglereservat tur gennem Arresødal parken og ud til
Ågabet på den nye sti (bro).
Varighed: Ca. 1½ time (Husk kikkert)

Oversigt udflugter og byvandringer
Mandag

Tirsdag

Torsdag

Fredag

Byvandring i Hundested
og havn

08.30

08.30

08.30

08.30

Bustur Melbylejren og
Liseleje, Ølsted og
Frederiksværk

08.30

08.30

08.30

08.30

Cykeltur Stendyssen og
Grønnesegård

10.00

10.00

10.00

10.00

Økologisk Landsby

Onsdag

10.00 og 14.00 10.00 og 14.00

10.00 og 14.00 10.00 og 14.00

Knud Rasmussens Hus

10.30

10.30

10.30

10.30

Vandretur, Fyrtårn og
Kikhavn

11.00

11.00

11.00

11.00

Lynæs havn og kirke

13.30

13.30

13.30

13.30

Sejltur med Frederikke

17.00

17.00

17.00

17.00

Fuglereservatet Arresødal

09.00

Byvandring Frederiksværk
og Gjethuset

09.00

Industrimuseet

10.00

Krudtværksmuseet

11.00

Kanalvandring

11.00

Andre arrangementer
Afslutningsarrangement

Instrumentværksted:

Fredag kl. 23.00
Arrangementet vil omfatte opvisninger, sange og taler,
inden vi tager afsked med hinanden efter et pragtfuldt
landsstævne.
Medbring selv lommetørklæde. Faner stiller op kl. 22.45

Torsdag vil GUBBEN have besøg af instrumentmagere,
der dækker vore forskellige instrumenter (violin, harmonika, blæsere). Der vil være mulighed for en musiksnak, vurdering, akutte reparationer, køb af tilbehør
samt ikke mindst ”kigge ind” i instrumenterne, hvordan
de er bygget, hvordan de vedligeholdes osv.
Vi har også inviteret spillemandsgrupper til at spille på
den åbne scene på Gubben, vi håber at rigtig mange
spillefolk melder sig. Foreløbig har vi afsat tirsdag og
torsdag fra 15.00 til 16.00.

Arrangementer på Gubben
Musikudvalget og dragtudvalget vil i samarbejde byde
på spændende oplevelser i forbindelse med udstilling
og værksteder på GUBBEN.
Kom og få en hyggelig eftermiddag i den gamle fiskekonservesfabrik beliggende i Nørregade 11B i Hundested. Nu bruges den som medborgerhus, og vi har fået
lov til at låne den under stævnet. Der bliver cafe og arbejdende værksteder – både syværksted og instrumentmagerværksted. Kig ind – der er gratis adgang.
Der er åbent tirsdag, torsdag og fredag fra 12.00 til
16.00

Syværksted:
Der vil også være arbejdende værksteder med dragtfremstilling på GUBBEN. Så der bliver rig mulighed for at følge processer i forhold til fremstilling af dele til dragterne. Samme sted er der udstilling af tøj i miniformat. Der
er taget udgangspunkt i 2 skifter, et kvindeskifte og et
mandsskifte. Det er disse der ligger til grund for antallet
af de fremstillede dragtdele i udstillingen.
Trin
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Udstillinger
Dragtudstillingen
Traditionen tro vil der også i Hundested være en udstilling af dragtdele fra 1750-1850.
Landsforeningen Danske Folkedanseres Dragtudvalg har
en meget fin studiesamling. Udstillingen vil i 2013 bestå af udvalgte genstande fra denne samling.
Udstillingen bliver på Fyrgården, den gamle fyrmesterbolig i Hundested, som ligger i et naturområde tæt på
stævnet med en fantastisk udsigt ud over Kattegat.
Knud Rasmussen Museet har adresse i samme område,
så der bliver rig mulighed for både at se udstillingen,
opleve Knud Rasmussen Museet og nyde den prægtige
natur.
Åbningstider: mandag kl. 10.00 til 15.00, tirsdag til
fredag kl. 10.00 til 16.00.
Rundvisning med guide: tirsdag, torsdag og fredag kl.
11.00 til 12.00, der skal foretages tilmelding.

Foredrag
’Amagerhuse – hollændere på Halsnæs – realitet eller
myte’ ved lokalhistoriker Søren Jessen.
På Fyrgården tirsdag kl. 15.00 til 16.00, der skal foretages tilmelding.

Salgsudstillingen
Salgsudstillingen vil være at finde i Hundested Hallens
gymnastiksal hver aften fra kl. 20.00-23.00, fredag dog
til kl. 22.30.
Her vil der være salg fra Danske Folkedanseres salgsudstilling af dragtmaterialer. Her er der rig mulighed for
at se, hvad der findes af materialer til fremstilling af
dragter, samt få råd og vejledning af dragtinstruktører.
Samtidig vil der være udstilling af materialer fra eksterne leverandører.
Danske Folkedanseres PR-afdeling vil være at finde samme sted. Der vil man kunne købe kort, telegrammer, beklædning, gaveartikler og meget, meget mere

Spillemandskredsens Forlag:
DFS’s eget forlag Spillemandskredsens Forlag har en
stand med salg af noder, bøger om spillemænd og deres musik. Find nye numre til dit orkester/band eller
fang et godt arrangement til næste sæson. Der er mange specialiteter til koncertbrug og i mange sværhedsgrader. Og så kan du finde masser af god musik på CD
– og du kan høre en prøve inden du vælger dit køb!

Forskelligt
Adgangskontrol

Svømmehal

Der vil være adgangskontrol til de arrangementer hvor
der kræves billetter eller stævnearmbånd.

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

Faner

Landsstævne T-shirt

Vi håber, at rigtig mange foreninger vil tage deres fane
med til Hundested. Fanerne skal bruges ved stævneåbningen, hjemstavnsmødet og afslutningsarrangement.
Ved de to førstnævnte arrangementer skal der også være en fanevagt.

Stævne T-shirten til landsstævnet i Hundested er sort
med landsstævnets logo i hvidt påtrykt på brystet.
T-shirten findes i 2 modeller – en almindelig standard
T-shirt, samt en dame model med en lavere rund halsudskæring.
Standard T-shirt fås i størrelserne 2/3 år til 6XL
Dame model fås i størrelserne S til 6XL
Prisen for årets stævne T-shirt er 125 kr.

Stævnefotos
Som altid vil Aalborg Reklamefoto være til stede under
hele stævnet. Billederne vil blive udstillet i forhallen
og kan ses og bestilles indtil lørdag d. 20. juli.

Bestilling af mad
Der bliver mulighed for at bestille morgenbrød fra den
lokale bager, bestillingsseddel ligger i velkomstposen.
I hallens cafeteria bliver der også mulighed for løbende at købe pølser, burgere, drikkevarer og meget mere.
Hvis man ikke vil kokkerere selv, kan man også forudbestille morgenbord og aftensmad, menuen findes i dette nummer af T&T.
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Hjemmesiden
Vi opfordrer alle til at besøge vores hjemmeside www.
hundested2013.dk.
Denne vil løbende 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 behansen2@hotmail.com eller webmasteren
gebe@12mail.dk, så sørger vi for at få opdateret hjemmesiden.

Lands s tævn e

Tilmelding
Vi henstiller til, at man så vidt det overhovedet er muligt benytter sig af den elektroniske tilmelding, som
findes på adressen www.hundested2013.dk og på www.
folkedans.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 2013. 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 2013, 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 et antal vagter, hvilke
vil bestå i, at man skal spille til enten legestue, til re-

gionslegestue eller til et andet programsat arrangement;
i alt svarende til ca. 18 timer. Hvis man deltager i stævnets spillemandskoncert (inkl. orkesterprøver og generalprøve) reduceres antallet af vagter tilsvarende. Det
bedes oplyst ved tilmeldingen, om man ønsker at være
på vagtplanen og deltage i spillemandskoncerten.

Framelding
Ved framelding inden 1.6.2013 tilbageholdes halvdelen
af stævnemærket.
Efter denne dato kan der kun ske tilbagebetaling ved
fremvisning af lægeattest, som betales af stævnedeltageren.

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

Stævnemateriale
Du vil inden stævnet modtage en mail eller et brev med
bekræftelse på din tilmelding og de aktiviteter, du har
bestilt billet til. Det øvrige materiale inkl. stævnearmbånd udleveres på stævnekontoret, når du er ankommet
til Hundested. Stævnekontoret/sekretariatet har også
åbent om søndagen.

Stævneemblem.
Bemærk venligst, at det lille ”metal” stævneemblem
skal bestilles separat - pris kr. 25 pr. stk.

Menukort Hallens Cafeteria
Menu

Pris

Mandag

Dag

Forloren hare med sovs, kartofler og grønsager

70

18.00-19.00

Tirsdag

Kyllingefilet med pastasalat

70

18.00-19.00

Onsdag

Flæskesteg med sovs, kartofler og rødkål

70

18.00-19.00

Torsdag

Karrygryde med ris

70

17.30-19.00

Fredag

Glaseret skinke med flødekartofler

70

18.00-19.00

Ma-Fr

Morgenbord

35

07.30-09.00

Retterne fra menukortet skal forudbestilles. Priserne er
uden drikkevarer.

Tidspunkt

Drikkevarer, så som øl og vand, kaffe og the samt kage,
chips, slik og andet til at stille lækkersulten kan købes
i hallens cafeteria under hele stævnet.

Derudover er der løbende salg i hallens cafeteria fra kl.
17.00 til efter legestuerne af bl.a. grillpølser, store burgere, sandwich og sandwichboller til at stille den lille
sult. Cafeteriaet har udendørs grill.
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Stævnepriser
Deltagerpris
Stævnemærke, voksen fra 26 år
(tilmeldt før 1. april)

700

Stævnemærke, voksen fra 26 år
(tilmelding 1. april eller senere)

800

Stævnemærke, unge mellem 15 og 25 år
(tilmeldt før 1. april)

475

Stævnemærke, unge mellem 15 og 25 år
(tilmelding 1. april eller senere)

575

Stævnemærke, B&U fra 5 til 14 år
(tilmeldt før 1. april)

275

Stævnemærke, B&U fra 5 til 14 år
(tilmelding 1. april eller senere)

375

Stævnemærke, børn under 5 år

0

Fandango

50

Overblik/overskud i dansen

50

Dans og bliv bedømt

50

Pardanse

50

Linedans

50

Menuet

50

B&U aktiviteter
Ungefest med spisning

100

Familiefest og afslutning for B&U

40

Familiefest og afslutning for voksne

70

Udflugt til Havtyren – gratis for B&U, prisen
er kun for voksne

50

260

Camping eller skolelogi, unge mellem 15 og
25 år per person

185

Seniorarrangement, medlemmer med stævnearmbånd

165

Camping eller skolelogi, B&U fra 5 til 14 år
per person

100

Seniorarrangement, medlemmer uden stævnearmbånd

225

Seniorarrangement for ikke medlemmer

275

0

Ekstraplads til campingvogne over 8 m.

175

Ekstraplads til fællestelt på max. 6,5 x 8 m.

175

Ekstraplads til fællestelt på max. 6,5 x 16 m.

350

Koncerter og andre musikaktiviteter

Øvrige arrangementer

Amagerhuse – hollændere på Halsnæs – realitet eller myte

20

Andet
Stævneemblem

25

T-shirt – størrelse anføres

125

1-dags stævnemærke for voksne fra 26 år,
gælder fra kl. 08.00 til 02.00

200
150

Spillemandsmesse

50

Spillemandskoncert

50

Alsang

25

Workshop for spillemænd

50

1-dags stævnemærke for unge mellem 15 og
25 år

Byvandring i Hundested og havn

50

Tur til Lynæs området

50

1-dags stævnemærke for B&U mellem 5 og 14 100
år

Vandretur til Fyrtårnet og Kikhavn

50

Cykeltur til Karlsstenen og Grønessegård

50

Tur til Knud Rasmussens museum

40

Udflugter

Trin

Kurser

Camping eller skolelogi, voksne fra 26 år per
person

Camping eller skolelogi, børn under 5 år

30

Deltagerpris

Den økologiske landsby

100

Bustur til Liseleje, Melby, Ølsted, Frederiksværk, Sølager

100

Sejltur med Frederikke

125

Byvandring i Frederiksværk

50

Udflugt til Krudtværksmuseet i Frederiksværk

50

Udflugt til Industrimuseet i Frederiksværk

40

Kanalvandring til Arresø

50

Udflugt til fuglereservatet Arresødalparken

50
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Bestilling af mad
Morgenbord

35

Aftensmad – menu:
Mandag – Forloren hare med kartofler, grøntsager og sovs

70

Tirsdag – Kyllingefilet med pastasalat

70

Onsdag – Flæskesteg med sovs, kartofler og
rødkål

70

Torsdag – Karrygryde med ris

70

Fredag – Glaseret skinke med flødekartofler

70

Medlem m er n e

Dansetur
til Bayern
Del 2.
Efter at den store dansetur, som beskrevet i sidste nummer var godt overstået, blev vi mere i det lokale. Onsdag aften havde vi en aftale med den lokale Tracthengruppe. Vi skulle mødes i deres lokale til en hyggelig
aften. En slags workshop, hvor vi skulle lære lidt af hinandens danse. Der mødte en del dansere op. Stort set
kun unge mennesker fra 18-30 år. Mændene i Lederhosen og pigerne i Dirndl. De var lidt usikre på, hvad vi
egentlig forventede, så vi lagde ud med at spille og
danse. Så bød vi dem op til samme dans, og så kom der
gang i aftenen. Derefter dansede de en længere dans
for os med en masse figurer og snurren rundt. Den første dans var ikke så svær, og vi klarede os nogenlunde.
Den anden dans var noget med en masse kringlede armfatninger. Jeg var indimellem noget på den. Eller rettere måske den unge dame, der skulle føre / ’’tvinge’’
mig rundt. Til gengæld var det sjovere, da vi skulle afslutte dansen med at løfte damerne op. Ikke noget problem med de små slanke piger. Men de stakkels ”drenge”, der skulle løfte vores damer. ( jeg siger ikke mere)
I pausen overrakte vi en gave til foreningen. En flot
dukke i Fanødragt med ægte ravknapper og det hele.
Aftenen sluttede af med en dans kaldet Bankler Tanz.
Bænkedans på dansk. Den blev brugt sidst i filmen ”Sommer i Tyrol”.
Da jeg faktisk selv havde ønsket netop den dans, skulle vi jo selv deltage. Det kom lidt bag på os, men Ole
og jeg, som er de yngste måtte med fare for helbredet
ud at prøve. Hold op for en skinnebensskraber jeg fik.
Dagen efter var en stor del af foden helt blå. Heldigvis
kunne jeg stadig danse, men skinnebenet var ømt i
mange dage.

Lidt af aftenen kan ses på:
http://youtu.be/Z7AqAn0GNkI
Både de unge mennesker og vi havde en fantastisk
aften, med masser af snak og stemning. De unge piger
kom virkelig til at bestille noget. I deres danse går de
mest, og svinger lidt rundt, mens det er mændene, der
springer rundt og klasker lår og støvler.
Fredag aften, var der Allgäuer Abend, på den kro vi
boede på. Her skulle vi sammen med de lokale, og andre indbudte deltagere, give små opvisninger. Der var
aftalt 3 stk., som vi øvede om formiddagen. Vi var meget populære, og alle beundrede vores kondition og udholdenhed. Også vores musik, blev der sat pris på. Nu
havde vi jo også 3 gode spillemænd, der let kunne spille hele rummet op uden forstærkeranlæg. Vi nød rigtigt
bifaldet. Efter sidste opvisning, fik vi overrakt en kasse lokale produkter og lækkerier. Forskellige øl, en stor
ost og noget røget kød.
Lørdag skulle vi have sluttet turen med dans og musik
i en Biergarten i nærheden. Desværre stod det ned med
regn i tykke stråler. I stedet hyggede vi os inden døre,
men desværre, var der ikke mange mennesker, der havde vovet sig udenfor. Synd for værten, der havde glædet sig til mange gæster.
På nedenstående link, kan I bl.a. se en af vores opvisninger fra fredag aften. http://youtu.be/Lch5Bz7RHAA
Prøv bare at søge på YouTube med Gårslev Folkedansere. Så kommer der 3 videoer.
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Man kan styrke interessen
for folkedans ved at lave et
grundkursus i polka og vals
Her på Djursland kender vi også det problem at medlemstallet i folkedanseforeningerne daler, at foreninger
lukker, og at medlemmernes gennemsnitsalder bliver
højere og højere. I den forening i Grenaa hvor jeg er
danseleder, skal vi regne med at 4 - 10 medlemmer holder op hver år, enten på grund af alder, sygdom, en mistet partner, eller fordi man har mistet interessen for
folkedans.
For at styrke interessen for at danse, startede jeg i 1994
et kursus med dans for begyndere, jeg kalder det PolkaVals holdet. Det blev hurtigt udvidet med et kursus i
folkedans for begyndere, og de 2 kurser er fortsat gennem alle årene.
Kurserne strækker sig over 10 gange med 2 timers undervisning. Sæsonens første kursus, der starter i september, hedder ”Lær at danse polka og vals”, og på kurset der starter sidst i januar hedder det Folkedans for
begyndere. Der har været deltagere nok på begge hold
i alle årene, så vi har aldrig annonceret forgæves.
De 3 sidste år har gennemsnittet af deltagere været omkring 12 på begge hold, dog med en lidt faldende tendens, og det fik foreningens formand til at beslutte at
gøre en ekstra indsats. Ud over annonce og omtale i
egnens ugeaviser, har vi altid hængt A4 plakater op i
byens supermarkeder og discount butikker. Desværre er
opslagstavlerne med ”Besked fra kunde til kunde” også
reduceret, så noget andet måtte gøres. Der blev lavet
ca. 1200 løbesedler som nogle af foreningens medlemmer var flinke til at lægge i folks postkasser i nogle områder af byen og det er heldigvis lettere nu, hvor postkasserne står ved vejen. Desuden lavede formanden
kæmpe plakater der blev hængt op på byens træer, plakatsøjler og på diverse tomme butiksruder.
Om det er det ene eller det andet der har hjulpet vides
ikke, men på det Polka-Vals hold der slutter med udgangen af november i år, har der været 26 deltagere, hvoraf de 6 er unge under 25. Alle 26 har betalt og gennemført kurset, og jeg håber selvfølgelig, at nogle af
dem vil fortsætte efter nytår på kurset med Folkedans
for begyndere. En rundspørge på holdet om hvordan
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man blev opmærksom på kurset, viste for størstedelens
vedkommende, at det var omtalen fra andre der havde
gået på holdet og annoncen og avisomtalen. Derefter
kom plakaterne som var hængt op i byen, i supermarkederne og på nogle arbejdspladser.
Med disse kurser er jeg meget grundig med at bygge
undervisningen op trin for trin, så alle føler at de kan
være med hele tiden. Der er nemlig rigtig mange, der
aldrig har lært at danse, så det er vigtigt, at der er en
afslappet stemning og at vi har tid til at øve den samme ting flere gange. På Polka-vals holdet danser vi, ud
over polka (Rheinlænderpolka, Hamborger, Mortens Polka mv.) og vals (Tyrolervals og vals fremad i kreds og
kæde), også scottish og hopsa. Vi bruger især meget
tid på at danse scottish, fordi jeg mener, at det at kunne mestre et totrin er vigtigt for at kunne dreje rundt
i vals. Desuden kan det være meget svært for ”nydansere” at danse 2 chassétrin efter hinanden.
De 6 spillemænd på holdet (2 harmonikaer, 2 violiner
1 fløjte og 1 bas) er med til at gøre kurset til noget
helt særligt for danserne, som ikke er vant til at danse
til levende musik. Både danserne, spillemændene og
jeg har meget stor glæde af disse 2 kurser, så jeg kan
da kun opfordre andre til at gå i gang. På den måde kan
vi stadig sikre nye medlemmer i foreningerne.
Karen Lindballe
Spillemandskredsen

Folkedansertur til USA
– rundrejse i april 2013 - Få ledige pladser
18 dages rundrejse, Houston, LA, Washington DC,
New York
Ca. Kr. 18.000,-. Delvis privat indkvartering.
Se program på www.amagerfolkedansere.dk
Yderligere oplysninger kontakt:
Vivi Bruhn Knudsen, Amager Folkedansere
vivi-tk@post.cybercity.dk eller
tlf. 32535124/ 40735124

Medlem m er n e

Fredensborg og Omegns Folkedansere
Indbyder til Legestue
Lørdag d. 26. januar kl. 19.30 i Den Gamle Biograf.
Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg
Kom og få en hyggelig aften med Dans – Musik og
hyggeligt Samvær.
Aftnens Program:
Kl. 19.30 Legetue, med de gamle hyggelige danse,
samt nye og anderledes
Kl. 21.15 kaffepause (Kaffe/the kagebord og udtrækning af lotteri)
Kl. 22.00 Legestue forsætter med flere danse
Kl. ca. 23.50 Afslutning og på gensyn
(der tages forbehold for ændringer)
Dansen og musikken varetages denne aften af:
Instruktør Inge - Musik: Lars
Entre: Kr. 75,00 Børn gratis indtil 14 år
Der serveres kaffe/the, boller og lagkage. - Øl og
vand kan købes
Vel mødt til en hyggelig og danseglad aften.
Fredensborg og Omegns Folkedansere

Stiftelsesfest
Skanderborg Folkedanserforening
inviterer til Stiftelsesfest
lørdag d. 2. februar 2013 kl. 19.30
Musikken leveres af:
Fandango Spillemandslaug
Under ledelse af Stig Christiansen
Dansen ledes af Gert Højen Hansen
Entré inkl. Kaffe/te kr. 90,00
Tilmelding på tlf.: 86522115 eller 86524848 efter
kl. 18.00
Se også vores hjemmeside:
www.skanderborgfolkedans.dk
Dans dig sund og glad i Skanderborg – det gør vi.

Legestue
m. Nordfynsk kæmpe-kaffebord
hos Særslev Folkedansere lørdag den 2. februar
2013 kl. 19.30 i NFE-Hallen, Østergade, Særslev,
5471 Søndersø. Legestue v/ Lone Schmidt og
Jesper Vinther Petersen. Pris: 70 kr. for legestue
og kagebord med medlemmernes kagespecialiteter.
Medbring kaffe, sangbog og bløde sko. Spillemænd
indbydes til samspil med Jesper kl. 15.30 i NFEHallen. Foreningen sørger for opvartning af
spillemænd. Tilmelding senest 24. januar til Inger
Ploug, tlf. 6489 1145, ingerp@saknet.dk
eller Anne-Grete Hansen, tlf. 6089 1477,
agh.spejder@gmail.com

Ældrelegestue i
Gulkrogcentret i Vejle
En tradition i Vejleområdet er en årlig Legestue for pensionister og efterlønnere afholdt d. 18 november 2012
efter et års pause.
Frede Andersen der har været primusmotor for afholdelse af netop dette arrangement gennem flere år, har
ønsket at stoppe. Efter en henvendelse til Region SydDanmark, Seniorudvalget om at overtage dette populære arrangement slog vi til, og har iøvrigt sammen med
Frede lige afholdt et arrangement med næsten fuldt hus:
109 danseglade gæster og 19 spillemænd.
Som leder i første halvleg havde vi Lillian Krak, Horsens. I Kaffepausen blev der afholdt et amerikansk lot-

teri med masser af gaver, efter et par sange gik anden
halvleg i gang med Frede Andersen som leder. Det var
tydeligt at se at Frede var i sit es, mon ikke Frede kunne lokkes igen til næste år?
Efter afslutningen med ”Sku gammel venskab rejn forgå” sluttede nuværende formand for Seniorudvalget i
Region SydDanmark Otto Holck Nielsen af med at takke
ledere, spillemænd samt det store antal dansere for en
fantastisk eftermiddag.
Referent:. Kristian Møller Pedersen, næstformand i LDF
Region SydDanmark
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dødsfald
Inger Fejborg 1925-2012
En stor vendelbo er gået bort, og folkedansen har mistet en usædvanlig personlighed, som i mange årtier
har begunstiget os andre med sin dygtighed og engagement inden for folkedans, gymnastik og sang.
Inger var et sjældent energisk menneske, som sammen
med sin mand, Kaj Fejborg, ledede Hjallerup-Klokkerholm Folkedanserne gennem mange år. Kaj spillede kompetent på sin harmonika som den dygtige musiker, han
var. Det sympatiske ægtepar var meget efterspurgt også til gymnastik, hvor et stort antal gymnaster i alle
aldre havde stor glæde af Kajs musik til Ingers ledelse.
Til sin egen store overraskelse blev Inger for mange år
siden udnævnt til æresmedlem af Sammenslutningen af
Folkedansere i Vendsyssel for sin store indsats og betydning for folkedansen. Hendes beskedenhed var meget karakteristisk for hende.
Utallige er de kurser, landsstævner og sommerstævner,
hvor jeg fik lov at ledsage Inger som dansepartner. Kaj
deltog i stævnerne som musiker. Ægteparret havde stor
respekt for hinandens kvaliteter. De var begge begavet
med et særegent talent, og derudover havde Inger en
udpræget sans for humor, som berigede omgivelserne
– ofte i de mest uventede situationer.
I Østvendsyssels Højskolekreds var Inger aktiv i mange
år. I en sen alder - i 2009 - modtog hun fortjent prisen
”Årets Hjalle” for sin store indsats for Hjallerup og Vendsyssel. På det tidspunkt var Inger stadig aktiv som leder af seniorkoret i Hjallerup og seniormotion i Kulturhuset.
Glæden var stor i Ingers liv. Hun var meget taknemmelig for sin tilværelse og levede hver dag med store forventninger til alt det positive, som livet gav. Livet igennem gav hun selv så meget til så mange.
Inger havde selv bestemt, hvilke sange, vi skulle synge
ved hendes bisættelse. Det skulle - med hendes egne
ord - kun være lovsange, for hun ønskede ikke, vi skulle sørge, men mindes hende med glæde.
Vi er taknemmelige for at have kendt Inger, og savnet
er stort.
Æret være Inger Fejborgs minde.
Dorthe Fuglede
Tidl. Medlem af Hjallerup Klokkerholm
Folkedanserforening
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tillykke
11. september 2012, blev vor mangeårige danseleder
Niels Henning Akselbo 60 år, Højby Ungdomsforenings
Folkedansere ønsker ham hjertelig tillykke.
24. september 2012, blev Villy Hansen 70 år, Hjertelig
tillykke fra HUF.
8. november 2012, blev Jørn Nielsen 80 år, HUF ønsker
ham hjertelig tillykke, og håber at han har lyst til at
fortsætte som vores guide ved den årlige sommerudflugt.
2. december 2012, blev Bodil Nielsen 80 år, Hjertelig
tillykke fra HUF.
Med venlig Hilsen
Birgit Juul Hansen
På vegne af Højby Ungdomsforenings Folkedansere

tillykke
Vi ønsker Gerda Nielsen et stort tillykke med de 80 år
den 28. november 2012 og siger dig tak for dit altid
gode humør.
Mange hilsner fra os alle i Raklev Gymnastik- og
Folkedanserforening

Folkemusiklinjen i Farum
søndag 20. januar 2013 kl. 15.00
Grib igen chancen for en ganske særlig oplevelse:
Koncert og eftermiddagsbal med 15 studerende fra
Folkemusikkonservatoriet i Odense. Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum, Bus 334. Tilmelding ikke nødvendig. Pris: 90 kr. Kaffe/te/vand og
kage kan købes. Se mere på www.farumfolkedansere.dk og Facebook: FolkeKons

Legestue i Egedal
Stenløse-Veksø Folkedansere
Inviterer til legestue i
Kulturhuset i Smørum
Flodvej 68, 2765 Smørum
Lørdag den 26. januar 2013 kl. 19,30
Ramsøspillemændene spiller op til dans og Susanne
Langgård leder dansen. I pausen serveres kaffe
med boller og lagkage.
Entre kr. 75,00
Vel mødt til en fornøjelig aften
Bestyrelsen

Medlem m er n e

dødsfald
Danseforsker Henning Urup 1931-2012
Danseforsker Henning Urup døde pludselig den 3. oktober 2012 i sit hjem i Virum efter længere tids sygdom, 81 år gammel. Henning Urup var danseforsker og
arkivleder ved Dansk Dansehistorisk Arkiv, Institut for
Kunst og Kulturvidenskab, Afdelingen for Musikvidenskab ved Københavns Universitet, samt redaktør af årsskriftet ”Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk Arkiv”.
Han var medinitiativtager til dannelsen af Studenternes
Folkedanseforening, Forskningsringen, Nordisk forening
for folkedansforskning (Nff) og Nordisk Forum for Danseforskning (NOFOD).
Henning Urup afsluttede sit musikstudium med magisterkonferens ved Københavns Universitet i 1972. Emnet for specialet var en systematisk undersøgelse af det
danske folkedanserepertoire. I studietiden var Henning
Urup aktiv i Københavns Studenterforening, hvor han
og hans senere hustru Ida Bödcher var medinitiativtagere til oprettelsen af Studenterforeningens Folkedansefraktion, senere Studenternes Folkedanseforening,
som i en årrække var en stor og aktiv folkedanseforening.
I 1976 fik Henning Urup midler til i et forsknings- og
indsamlingsprojekt at opsøge endnu eksisterende spillemands- og dansetraditioner, og efter nogle år, hvor
Henning Urups projekter især var centreret om spillemandsmusik, blev hans forskningsområde mere og mere specialiseret inden for dansens historie i Danmark.
Henning Urup tog i 1976 initiativ til oprettelsen af
Dansk Dansehistorisk Arkiv, hvis vedtægter blev formaliseret i 1980. Arkivets primære opgave var at opbygge
et informationscenter til belysning af dansens udvikling med det formål at styrke danseforskningen, og det
første årsskrift ”Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk
Arkiv” kom i 1981. Årsskriftet er siden udsendt hvert
år til dansearkivets venner, og hvert år har der været
afholdt et årsmøde med et nyt tema.
I 1980 oprettede Ida og Henning Urup en studiekreds
om ”Historisk dans i Danmark”, hvori gruppen har rekonstrueret danse ud fra skriftlige kilder. Ida og Henning Urups dansegruppe var den første af sin art i Danmark. I mellemtiden er der kommet flere andre til, der
arrangerer kurser i historisk dans.
I forbindelse med den 7. nordiske musikforskerkongres
i Trondheim i 1975 mødtes Henning og Ida Urup med
Bruce Taylor og Egil Bakka fra Norge for at udarbejde
et fælles nordisk danseprojekt. Som emne valgtes rækkedanse ud fra den antagelse, at disse fandtes i alle de
nordiske lande. I 1976 lykkedes det at få midler, så det

første projektmøde
kunne afholdes i Danmark. På det næste
møde, som fandt sted
i 1977 på Dansemuseet i Stockholm,
vedtog deltagerne at
stifte Nordisk forening for folkedansforskning (Nff), hvor Henning Urup blev valgt som formand, og i 1978 kunne Nff udsende den første medlemspublikation ”Nordisk forening for folkedansforskning Brev 1”. I årenes løb har Henning Urup deltaget i
alle Nff’s forskningsprojekter, hvoraf kan nævnes: Rækkedansprojektet, Gammeldans i Norden og Nordisk Folkedanstypologi, og det sidste større projekt var bogen
”Norden i Dans, Folk - Fag – Forskning” 2007. Henning
Urup var formand for Nff i 30 år, hvorefter han i 2007
ønskede at trække sig fra posten.
Henning Urup havde bred interesse for og indsigt i dans
og interesserede sig således ikke kun for folkedans, men
også for ballet, scenedans, selskabsdans, danseskoler
m.m. Da Norden savnede et forum for ballet og de andre danseformer, tog Henning Urup sammen med balletforsker dr. phil. Erik Aschengreen i 1987 initiativ til
dannelse af ”Nordisk Forum for Danseforskning” NOFOD,
der stiftedes i 1990. I de første år sad Henning Urup
i NOFOD’s styrelse.
Henning Urup har publiceret et utal af artikler om dans
og musik, men i 2007 kunne han præsentere bogen
”Dans i Danmark - Danseformerne ca. 1600 - 1950”. Det
er den første fremstilling af dansens historie i Danmark,
som beskriver scenedans og selskabelig dans ved hoffet, dans i borgerskabet og i de folkelige miljøer.
Henning Urup har på mange måder været et fremsynet
og initiativrigt menneske, der har haft tiltro til sine
ideer, hvoraf flere resulterede i oprettelse af foreninger
og organisationer, der stadig er aktive.
Han var et uhyre hjælpsomt menneske og har besvaret
utallige forespørgsler fra forskere og interesserede, der
henvendte sig direkte til ham eller til Dansk Dansehistorisk Arkiv.
Henning Urup var et beskedent og fint menneske, og
mange har haft stor glæde og nytte af hans store viden
og hjælpsomhed. Hans forskningsindsats inden for danseforskning er betydelig. Og det bliver et stort savn for
mange venner og kolleger i Danmark og de nordiske
lande, at han ikke er her mere.
Anders Chr. N. Christensen
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Region nordjylland
Svensk Folkedanser kursus
Sammenslutningen af Folkedansere i Vendsyssel og Danske Folkedansere Region Nord afholder kursus i svenske
folkedanse og svensk legestue
lørdag den 9. feb. 2013 i Brønderslev
Skolegades Skoles Multihal
Dagens program:
Kl.14.00-17.30
Dansekursus, med Anna Nyander,
Sverige. Musikken leveres af Jacob og Bjarne Jensen
Kaffepause. Medbring selv kaffe.
Kl. 17.30-19.00
Spisepause. Medbring selv mad.
Øl og vand kan købes.
Kl. 19.00-23.00
Legestue med Anna Nyander.
Pris:
Kursus		
100 kr.
Kursus og legestue 150 kr.
Legestue, inkl. kaffe 75 kr.
Tilmelding senest den 26. jan. til:
Leif Christiansen, 4041 3349, dyne-leif@stofanet.dk
eller Trine Andersen, 4037 9019, sok@pc.dk
eller Vita Ugilt, 9846 2533, Vita.Ugilt@pc.dk
Hilsen Sammenslutningen af Folkedansere i Vendsyssel
og Danske Folkedansere Region Nord.

Danske Folkedansere Region Nord
Regionsmesterskab
I lighed med sidste år afholdes der regionsmesterskab
i Region Nord. Det finder sted
søndag den 3. marts 2013 i Ridemandsmølle,
Ridemandsmøllevej, Godthaab, 9230 Svenstrup.
Landsforeningens konkurrenceudvalg har udvalgt dansene:
Dans
Hæfte
Nr. i ”358”
Bogbinderdansen Hardsyssel
607
Vals		
Pariserpolka
Sdr. jylland
hæftet
Konkurrenceudvalget vælger også dommere og spillemænd. De tre bedst placerede par præmieres og får invitation til at deltage i ”Landsfinale” for regionsmestre
den 11. maj 2013 i Middelfart.
Deltagerne skal være medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere eller Danske Folkedanseres Spillemandskreds.
Tilmeldingsfristen er den 20. januar 2013.
Tilmeldingsblanket findes på Landsforeningens hjemmeside under DM og andre konkurrencer eller ved henvendelse til Vita Ugilt, 98 46 25 33, Vita.Ugilt@pc.dk
Pris: 100 kr. pr. par, betales ved tilmelding.
Konkurrencen begynder kl. 14
Hilsen
Danseudvalget i Region Nord
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Rejsen i 2013 arrangeres til Litauen
Referat fra rejsemødet/generalforsamlingen den 17.
november 2012 på Toftegårdscentret i Sulsted.
Et stort flertal besluttede, at turen i 2013 går til Litauen.
Turen arrangeres i uge 35 i 2013.
Tilmelding kan ske efter den 15. marts 2013 og derefter først til mølle, til Keld Pedersen på tlf. nr. 98 26 11
15.
Pris vil blive meddelt senere, når rejseudvalget har fået undersøgt indkvartering m.v.
Orienteringsmøde afholdes søndag den 24. marts 2013
kl. 14.00 på Biblioteket, Skolegade, Brønderslev.
Det øvrige fra rejsemødet/generalforsamlingen
1. Valg af dirigent: Knud Pedersen blev valgt.
2. Beretning: Formanden Jørgen Jensen orienterede om,
den meget vellykkede tur til Tjekkiet, i det naturskønne Risengebirge.
3. Regnskab: Kassereren Keld Pedersen gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
4. Valg: Ruth Toft Pedersen blev genvalgt.
5. Valg af Suppleant: Bjarne Christiansen blev genvalgt
for 2 år.
6. Valg af revisorsuppleant: Frits Larsen blev genvalgt
for 2 år.
7. Rejsemål 2013: Som stemmetæller blev Frits Larsen
og Hans Jørgen Andersen valgt. Der blev stillet forslag
om 7 forskellige rejsemål. Litauen fik et stort flertal af
stemmerne Turen vil blive arrangeret i uge 35.
8. Eventuelt: Det blev drøftet hvor mange dage. Eventuelt flyve derover og leje bus i Litauen. Bestyrelsen
arbejder videre med rejsemålet til Litauen.
9.Udveksling af billeder: Hyggeligt at se de medbragte
billeder.
Dagen sluttede med middag og dans til 4 mands orkester. Der var 31 deltagere.
Bestyrelse 2012/13 blev konstitueret således:
Formand Jørgen Jensen, næstformand Jørgen Svendsen, kasserer Keld Pedersen, sekretær Ruth Toft Pedersen og medlem Jakob Sørensen og revisor Hans Jørgen
Andersen.
Rejsemøde/generalforsamling næste år finder sted den
23.11.2013:
Reserveret Toftegårdscentret, Toftegårdsvej 2, 9381 Sulsted til rejsemøde/generalforsamling herunder valg af
rejsemål i 2014. Husk at skrive datoen i kalenderen.
Rejseudvalget for folkedansere
Region Nordjylland

Det s ker i din r egio n

Region midtjylland
Træning til Regionsmesterskab
2. februar og 16. februar 2013
kl. 13.00 til 16.00
På Thorning Skole, Møllevej 7, 8620 Kjellerup.
Dette kursus er for alle, der har lyst til at lære lidt mere om egen dans og hvordan man kan forbedre/ændre
på den.
Vi får selvfølgelig også nogle tips og tricks, i forbindelse med konkurrencer.
Instruktør: Sidste års vinder – Marianne Johansen.
Spillemand: Poul Erik Damgaard.
Medbring: Skiftesko, eftermiddagskaffe og godt humør.
Pris: 60 kr. pr gang.
Information:
Lise Tauber – Helst på mail: lisetauber@get2net.dk –
eller evt. 23 72 60 37.
Region Midtjylland.

Region syddanmark
SPILLEMANDSLEGESTUE
DFS holder sit årlige træf og generalforsamling i Bjert
fra den 1. – 3. marts 2013.
I den forbindelse inviterer Bjert - Stenderup Folkedanserforening i samarbejde med Danske Folkedanseres Spillemandskreds til legestue med forhåbentlig ”Danmarks
største spillemandsorkester” i Bjert Hallen lørdag den
2. marts kl. 18.00 – 23.30
Program:
17.30 ankomst
18.00 spisning af to retters menu
19.30 Legestue med:
Forspiller: Bjarne Grue Knudsen
Danseinstruktør: Lone Schmidt, Padborg og
Ruth Jensen, Bjert
21.00 kaffe (med en overraskelse!)
22.00 legestue fortsættes
23.30 afslutning
Medbring selv: Service til middagen og kaffen samt dansesko og sangbog.
Der sælges vin, vand og øl (der må ikke medbringes
drikkevarer).
Der serveres kaffe med stort kage bord.
Sted: Sdr. Bjert Hallen, Engløkke 7, 6091 Bjert
Legestue / Dans: Pris inkl. Middag, legestue og kaffe
kr. 225.
Prisen for Legestue og Kaffe kr.100.
Tilmelding til Christian Jensen på c-j@stofanet.dk eller 75 57 29 05 / 21 45 31 16 senest mandag d. 25. februar.
Har du hang til god spillemandsmusik – så kom til Bjert.
Med venlig hilsen DFS
og Bjert - Stenderup Folkedanserforening

Til foreningerne i Region Syddanmark

Medlemsmøde og Regionsvalg 2013
Der indkaldes hermed til Medlemsmøde og valg af regionsbestyrelsesmedlemmer til jeres region.
Mødet finder sted i Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde
3 1. sal, 7000 Fredericia
Søndag den 27. Januar, kl. 13.00
Mød op, og vær med til at bestemme, hvem der skal repræsentere din landsdel.
Program:
Velkomst
Indlæg fra regionsbestyrelsen
Et tema og foredragsholder om et aktuelt emne offentliggøres senere
Kaffepause (Regionen er vært)
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af arbejdsplan.
6. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen.
På valg er:
1. Hans Erik Nielsen (modtager ikke valg)
2. Arne Nielsen
3. Karen Lillethorup (modtager ikke valg)
8. Eventuelt.
Valgregler:
Hver forening har 2 stemmer (behøver ikke at sidde i
bestyrelsen), og der kan kun afgives én stemme pr. person. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgperioden
er 2 år.
Forslag skal være regionsbestyrelsen i hænde senest
den 18. januar
Tilmelding: Skal ske senest 5 dage før mødet til:
Hans Erik Nielsen tlf. 50 91 40 81
mail: heni59@hotmail.com eller
Kaj Friis tlf. 30 64 26 30 mail : kajfriis@hotmail.com
Med venlig hilsen
Kristian M. Pedersen, Karen Lillethorup,
Arne Nielsen, Hans Ole Andersen, Hans Erik Nielsen,
Kaj Friis og Anne-Grete Jensen.

Spillemandstræf og folkedans i
Thyregod
Lørdag den 16. februar fyldes Thyregod skole af glade
spillefolk både børn og voksne og en masse friske folkedansere. 15 instruktører er klar til at give deltagerne
en god spille- og danse oplevelse.
I løbet af dagen tilbydes 5 spillehold for voksne og 3
hold for børn og unge. I de sidste par år har vi været
140-150 deltagere på spilleholdene. Folkedanserne kan
komme på kursus ved danmarksmesteren i 2012 Rune
Dyekjær Pedersen fra Assens.
Lørdag aften spiller alle spillemændene op til dans. Der
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bliver ”folkedansebal” med Rune Pedersen, Assens og
Bent Melvej, Viborg, ”Fuld fart på dansen” med Ulla
Madsen, Hvide Sande og Ove Andersen, Bjerregrav og
børnedans med Dorthe Hoffland og Ib Jensen, Nordborg
og Vibeke Smidt, Dørken.
I løbet af aftenen har vi et stort kaffebord og efter dansen er der mulighed for natmad og natdans og skolen
byder også på overnatning, hvis det ønskes.
Ring eller skriv efter program for Thyregodtræf 2013.
Kontakt Manny Skjærbæk, Vejle, tlf. 30343566, mail:
mannyskj@gmail.com.
Ses vi i Thyregod?
De bedste hilsner fra Manny

Region sjælland
Medlemsmøde i Region Sjælland
Lørdag d. 19. januar 2013
Aktivitetscenter Dalgården, Thujavej 10, 4683 Rønnede
Dagen starter kl. 10.00 hvor Astrid Haim Thomsen gennemgår dansene til landsstævnet i Hundested 2013, alle interesserede er velkomne.
Kl. 12.00 spiser vi den medbragte mad, dertil vil regionen servere øl/vand
og en snaps eller to, så vi kan komme i den rette stemning og blive klar til:
Valgmøde som starter kl. 13.00 med følgende
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år inkl. regnskab
4. Indkomne forslag (som skal være regionsbestyrelsen
i hænde 8 dage før)
5. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2014 inkl. Budget
6. Valg til regionsbestyrelsen
• På valg:
• Knud Petersen genopstiller
• Poul Erik Christensen genopstiller
• Tonny Hansen genopstiller
7. Eventuelt
Herunder vil LDFs PR-formand Gert Christensen fortælle os om det nye medlemssystem og de mange muligheder der er/kommer på hjemmesiden Folkedanseren.
dk
Vi glæder os til at se så mange som muligt.
På bestyrelsens vegne
Poul Erik Christensen
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Region hovedstaden
Region hovedstaden ønsker alle et godt nytår.
Samtidig vil vi opfordre alle til at sætte kryds i kalenderen den 18-01-2013 kl. 19 hvor der indkaldes til regions/- medlemsmøde.
Da stedet ikke helt ligger på plads vil der komme indbydelse om sted senere.
Hilsen
Bestyrelsen

Så sker det igen
LDF Region Hovedstaden og Farum Folkedansere
har indgået en samarbejdsaftale vedr. arrangementet.
Ny koncert med FOLKEMUSIKLINJEN på ELLEGÅRDEN,
Stavnsholtvej 168, Farum
SØNDAG, d. 20. JANUAR 2013 kl. 15.00
Hvert år i januar drager de studerende fra Folkemusikkonservatoriet i Odense på turné i Danmark for at præsentere deres kunnen.
Orkesteret består af 15 musikere, som spiller dansk og
nordisk folkemusik på højeste niveau!
Entré kr. 90 – Alle er velkomne
Tilmelding ikke nødvendig, men kom i god tid!
Øl, vand, vin, kaffe, te og kage kan købes.
Se mere på Region Hovedstadens hjemmeside under aktiviteter.
Hilsen Bestyrelsen

Greve Folkedansere
Inviterer til Nytårslegestue
På Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 48, 2670 Greve
Lørdag den 5. januar 2013 kl. 19.30
Bente Drejer vil lede og udnytte alle Brøndby-Spillemandslaug’s 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 43 90 18 78.
Tilmelding er ikke nødvendig - men vil I sidde samlet reserverer vi gerne.
Vi glæder os til at se jer

B ør n og ung e

… vi er en børnefamilie, vi skal også
til Hundested 2013 …
Landsstævnet i Hundested har stor fokus på familier
med børn og unge. Vi opretter en familiecamp på græsarealet mellem skolen og friluftsscenen, som danner
ramme om rigtig mange B&U aktiviteter. Vi vil i høj grad
lade vejret bestemme, om aktiviteterne skal være indendørs på skolen eller udendørs på den overdækkede
friluftsscene. Her kan du deltage i dansearrangementer
som B&U legestue, Ungdomsdans og Familiedans (som
også er på havnen om eftermiddagen). Eller hvad med
at få den værste søvn ud af øjnene med en gang God
Morgen Dans.
Hvis du gerne vil prøve noget nyt er der flere muligheder. Vi laver en heldags workshop sammen med spillemændene, det er et åbent arrangement, og vi håber at
kunne slutte med et kæmpe show med musik og dans
på havnen. Hvis du er til musik, kan du naturligvis også deltage i Spillemandskoncerten. Der bliver kurser i
Legestuedanse og Opvisningsdans, og som noget helt
nyt, bliver der også kursus i Linedance. Vi har også taget successen fra Aabenraa – Polkaplask – på programmet. Det foregår på Trekanten mellem havnen og nordkysten.
Men det skal ikke være dans det hele, så vi har arrangeret en Mini-stævneåbning, en Ungefest med spisning
om torsdagen, og en Familiefest og Afslutning om fredagen. Og hvis du kan lide at synge, har vi arrangeret
Morgensang og Sang for Småfolk.
Vi har etableret et samarbejde med spejderne i Hundested, som arrangerer et stjerneløb, hvor alle kan være
med, du kan også lære at binde knob eller bage snobrød sammen med spejderne. Hvis du hellere vil ride,
har vi lavet en aftale med den lokale rideklub – eller
hvis du er mere til kubik og lyden fra en Harley (du skal

dog være 135 cm høj og være fyldt 8 år), så er der mulighed for at se Hundested fra bagsædet på en stor motorcykel. Vi sørger for udstyret.
Der bliver mulighed for at slappe af eller lege i Hyggerummet. Eller har du nogen sinde prøvet at klappe
en fisk, eller puste glas? Nej vel, så kom ned på havnen
og prøv.
Vi har lavet to helt forskellige udflugter for børnefamilier, henholdsvis til Sommerland Sjælland og til den drabelige Havtyr.
… Jeg skal også til landsstævne i Hundested 2013, vi
ses.

Horns Herreds Folkedansere
afholder NYTÅRSLEGESTUE
På Kr. Sonnerup skole, skolevang 1, 4060 Kirke Såby Lørdag den 2. februar 2013 kl. 19.30.
Instruktør: Janni Mejer.
Musik: Horns Herreds Spillemænd
Entre: 70 kr. inkl. Kaffe m/boller og lagkage.
Alle er velkommen
P.b.v. Finn Kristensen
Tlf. 4640 0221/2347 1398
E-mail: finnkr@pc.dk
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Ungedans på Sjælland 2013
HVAD?
Region Sjælland har sammen med Region Hovedstaden
taget initiativ til, at starte en ny dansemulighed for
unge dansere på Sjælland (andre er selvfølgelig også
velkommen). Det er et nyt forsøg på, at give danseglade unge en mulighed for at mødes og lære flere danse
sammen, og samtidig udvikle sin egen personlige dans.

hed løbende, så følg med her: ”Ungedans på Sjælland
2013”
Deltagere: Der bliver ikke sat nogen aldersgrænser på,
men skriv og spørg, hvis du er i tvivl: Rikke.dance@
gmail.com

HVOR?
HVORNÅR?
Første gang bliver søndag d. 20. januar 2013, kl. 10.0016.00 !
Og det koster kun 50 kr. at deltage, da vi får god støtte fra Musikaftenskolen Lirum Larum, Region Sjælland
og Region Hovedstaden.

HVEM?
Instruktør: Henrik Larsen
Idéen er, at der ved hver dansegang skal være en ny instruktør, da de alle kan byde på noget forskelligt. Der
kommer mere information på vores facebook-begiven-

Vi skal være på Gråbrødre Skole, Grønnegade 15, 4000
Roskilde
(Det ligger lige ved siden af Roskilde Station)

YDERLIGERE:
Vi gør det igen d. 17. marts 2013, hvor Christian Thorvalsen vil være instruktør, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
De bedste hilsner
LDF Region Sjælland, LDF Region Hovedstaden
Jette Akselbo, Poul Erik Rasmussen, Rikke Rasmussen

Folkedans i tv midt vest
Tro det eller ej, men ikke mindre end to gange har børneholdet i Viborg været i TV. Den første
gang var den 20.8. En af forældrene fra holdet, havde skrevet en mail til tv midt vest og fortalt
om børneholdet. Dette resulterede i, at jeg blev ringet op torsdag den 16.8, og blev spurgt om
vi kunne stille til en tv- optagelse om mandagen kl. 15.00. Så fik jeg travlt med at skaffe dansere, lokale og spillemænd. Det var klaret ret hurtigt, alle dansere på holdet var klar og så var
det bare om at kridte danseskoene, og finde det store smil frem. En times optagelse blev til 1
minut i tv… men i tv kom vi.
Den anden gang vi var i tv var den 11.10. Denne gang kontaktede journalisten os på eget initiativ, og spurgte om vi ville være med i et kulturprogram. Denne gang fik vi ca. 5 min. sendetid. Journalisten og kameramanden kom forbi til en helt almindelig træning og optog både fra
det store børnehold (børn i alderen 8-17 år) og fra powerdans, som er et tilbud til både voksne
og de ældste fra børneholdet. Til powerdans danser vi folkedans i et højere tempo, samt danse
som har nogle anderledes opstillinger eller trin. Tanken er, at det skal være god motion, med
pulsen oppe i ca. en time.
Vi er selv godt tilfredse med resultaterne, og synes bare, det er dejligt, at folkedans kommer i
tv, og på den måde bliver mere synlig.
På børneholdets hjemmeside er der links til begge programmer.
Så kig forbi www.bogudansviborg.dk og se under links.
Dorte Bøjesen
B og U dans, Viborg.
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B ør n og ung e

Børnelegestue i Viborg
Søndag den 27. januar kl. 13.30-16.00 på Vestervang
skole, Boghvedevej 26.
Kom og vær med til en hyggelig og sjov dansedag i
Viborg.
Vi skal danse forskellige danse, flere af dansene vil
blive danset i to udgaver, så alle kan være med, både små og store.
Vi skal også drikke sodavand og spise kage.

Kom og hjælp os med at lave et brag af en legestue
for børn og unge. Hvis du hellere vil spille end danse, er du velkommen til at tage dit instrument med.
Pris: 25,- kr. pr. pers.
Tilmelding til Dorte seneste den 20. januar. Tlf.
86676702 eller mail: dmboejesen@fiberpost.dk
PÅ GENSYN I VIBORG DEN 27. JANUAR.
B OG U DANS, Viborg.

Ungdomsweekend
Fredag den 22. til søndag den 24. februar 2013.
Ans Skole indgang fra Lyngvænget, 8643 Ans By.
Pris for mad, workshop og overnatning: Kun 300 kr. Husk at medbringe liggeunderlag og sovepose.

Program
Fredag den 22. februar 2013:
ca. 18.30. Dørene åbnes. Derefter kan man komme, som det passer med transport.
ca. 21.30. Aftenskaffe.
Resten af fredag aften: I sørger selv for dans og musik.
Lørdag den 23. februar:
Brunch fra 10.00 til 12.00.
13.00 - 16.00 Workshop med Jensen & Bugge for både spillemænd og dansere.
Jensen & Bugge glæder sig til en hel dag med dans og musik. Vi vil kigge på dansetaw i musikken og musikalitet
i dansen. Forbindelsen mellem dans og musik både fra musikerens og danserens synspunkt og vigtigst af alt så er
der plads til alle niveauer.
Jensen & Bugge har stor erfaring i at undervise i musik og dans og vi glæder os meget til at se jer alle.
16.00 - 18.00 "Hyggetid”/Workshop med Jensen & Bugge.
18.00 - 19.00 Aftensmad.
19.00 - 22.00 Åben dans - styret af Jensen & Bugge.
22.00 - ? Fri dans/Natdans. I sørger selv for dans og musik.

Søndag den 24. februar:
Brunch fra 10.00 til 11.00
11.00 - 14.00 Workshop med Birthe Jørgensen og Kristian Bugge.
14.00 Afslutning.
Dørene holdes åbne, så det passer med transport.
Du kan sagtens deltage, selv om du først kan komme lørdag.
Du skal være min. 15 år for at deltage.
Tilmelding og betaling senest 18. februar 2013 til:
Lise Tauber – Helst på mail: lisetauber@get2net.dk – eller evt. 23 72 60 37.
(Send mail eller SMS med navn, adresse og tlf. nr. – så får du oplysninger om konto til betaling.)
Vi får besøg af et ungdomshold fra Göteborg
Vi glæder os til at se dig - og tag dine venner med.
Region Midtjylland i samarbejde med Ans Folkedansere.
Trin

&Toner ∙ Nummer 1 ∙ Januar 2013

41

Børn og unge

Holstebro folkedanserforening har fornøjelsen af at invitere til
b&u stævne i Holstebro lørdag den 6. april 2013
De foreningsløse børn skal
også med
Først og fremmest er det, lige som sidste år,
et ønske fra stævneudvalget, at stævnet
skal være for alle børn og unge, der har interesse i folkedansen.
Vi ønsker at nå ud til de børn, der danser i
foreninger såvel som til de foreningsløse børn.
De foreningsløse børn kan være de børn, som
ikke ”går til folkedans”, men lystigt deltager
i dansen sammen med deres forældre ved
landsstævner, familiestævner, legestuer m. v.
Det kan også være børn, hvis forening måske
er blevet nedlagt, og som ikke længere har
mulighed for at danse på et hold, men som
stadig gerne vil deltage i stævner og gense
dansevenner fra nær og fjern.

Fællesdans er
omdrejningspunktet
Derfor vil vi forsøge at lave et program som
i højere grad kommer til at bestå af fællesdanse, hvor man bare kan springe på, fremfor fællesopvisninger, som skal øves på et
hold. Det betyder et farvel til de alders/niveau-opdelte opvisninger i hallen om eftermiddagen, men til gengæld et goddag til en
masse fællesdans, hvor alle – både børn, forældre og søskende kan deltage aktivt i stedet for at kigge på, for folkedans er nu engang sjovere at være med til end at se på.
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Optrædener i byen

For de unge

Opvisninger bliver der dog alligevel. Om formiddagen skal der danses i Holstebro, og her
forestiller vi os, at de der er tilmeldt som et
hold, laver små optrædener på skift med danse efter eget valg. Vi vil fra stævnet altså ikke udvælge danse, som skal øves hjemme på
holdene, men i stedet lade de enkelte foreninger selv sammensætte et lille 10 minutters program, som de kan optræde med ind i
mellem fællesdansene.

Stævnet slutter officielt i hallen sidst på eftermiddagen, men fortsætter på Sir Lyngbjerg
skole for de unge, hvor der vil være forskellige workshops og bal til den lyse morgen.
Sæt kryds i kalenderen med det samme og
kig løbende ind på vores hjemmeside, hvor I
også snart kan finde tilmeldingsskemaer. Vi
glæder os til at se en masse danseglade børn
og unge den 6. april 2013 i Holstebro.

Yderligere oplysninger
Glem madpakkerne
I Stævnegebyret på de 55 kr. er der en lækker sportsbolle til alle deltagerne, og mod
forudbestilling er det også muligt for forældre, søskende osv. at købe en sportsbolle, så
man slipper for selv at skulle smøre madpakker til stævnet.

For de mindste børn
Vi vil også gerne gøre stævnet attraktivt for
familier med små børn . Derfor bliver der lavet legestue for de 3 -7 årige, som kommer
til at foregå imens konkurrencerne for de
større børn afvikles.

Små konkurrencer
Landsforeningen Danske Folkedansere har ønske om, at der i de fremtidige B&U stævner
skal indgå et lille element af konkurrence.
LDFs konkurrenceudvalg vil stå for afviklingen af disse konkurrencer, hvis omfang vil
blive begrænset til ca. 45 min. om eftermiddagen i Sir Lyngbjerg hallen, hvor stævnet
fortsættes efter formiddagens udendørsaktiviteter. Der vil blive tale om små ganske uformelle og underholdende konkurrencer, som
man melder sig til på stedet, men nok også
et par seriøse pardanse for de ambitiøse, som
man får mulighed for at øve sig på hjemmefra.

Hans Lunde Pedersen
Skovbakken 19
6971 Spjald
Tlf. 97381769 – 20823331
Mail: hans.lunde@mail.tele.dk

Foreløbigt program til børnestævnet i
Holstebro
10.00 Fællesdans og opvisning i byen
12.30 Frokost på skolen
13.30 Fælles indmarch og velkomst i
Sir Lyngbjerghallen
Fællesdans
14.30 Konkurrencer
Arrangement for de mindste
15.30 Fællesdans
16.45 Afslutning med faneudmarch

Aftenarrangement for unge
( 10+ ) på skolen
18.00
19.30
20.45
21.00
23.30
01.00

Aftensmad
Workshops
Aftenskaffe
Bal
Natmad
Natdans

Søndag
09.00
Morgenmad
10.00
Afrejse

Annoncer

Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans
Hæfterne kan også købs i LDF’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: lisbeth@folkedragt.dk
Tlf. 7564 7564
Se udvalget i Netbutikken
– www.folkedansbutikken.dk

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

Falster-Hasselø

Folkedragter
sælges
Lolland-damedragt, rød med bul og
skørt st 38/4o.
Lille Skovser-Dragt, Skørtet måler 83
cm, stof til ny bluse medfølger
Syet efter Landsforeningens beskrivelseshæfter
Henvendelse tlf 54 93 70 48
Lolland

Komplet mandsdragt str. M (42-44):
Bl.a.hvid kofte, bredskygget skindhat. Pris 2.000,- kr. afhentet.
Gudrun A. Jørgensen
Lille Elstedvej 215, 8520 Lystrup,
tlf. 86224763.
For billeder på mail: silo@pc.dk og
mobil 23726185.

Sælges
Damedragt Ry-Silkeborg, lyngfarvet
Str. 44/46, komplet.
Tlf. 6595 1748 / 2337 8389
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Aktivitetskalender
Dato

Danske Folkedansere

Region Syddanmark

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Arrangement

Sted

21.-24.02 Efteruddannelse Dragtsyningsteknikker

Se blad
nr.

Tilm.

Brenderup

08/12

01.12.

11.05.

Danmarksmesterskaber

Middelfart

08/12

10.01.

11.05.

Landsfinale for regionspar

Middelfart

08/12

27.01.

Medlemsmøde og regionsvalg

Fredericia

01/13

15.11.

16.02.

Thyregodtræf

Thyregod

08/12

01.12.

09.03.

Regionsmesterskab

18.01.

Medlemsmøde og valg

20.01.

Koncert

Farum

20.01.

Sang og dans, senior

Hvidovre

17.03.

Regionsmesterskab

19.01.

Medlemsmøde

Rønnede

01/13

20.01.

Ungedans

Roskilde

01/13

16.03.

Regionsmesterskab

07/12

09.02.

Kursus i svenske folkedanse og svensk legestue Brønderslev

01/13

26.02.

03.03.

Regionsmesterskab

Ridemands mølle

01/13

20.01.

uge 35

Rejse til Litauen

Litauen

01/13

15.03.

Regionsvalg

Aalborg

01/13

12.01.

Fanebærerkursus

Bjerringbro

08/12

06.01.

02.02.

Træning til regions mesterskab

Kjellerup

01/13

07.11

16.02.

Træning til regions mesterskab

Kjellerup

01/13

22.-24.02. Ungdomsweekend
02.03.

Regionsmesterskab

20.01.
01/13
01/13
08/12

10.01.

07/12

20.01.

20.01.

Ans By

01/13

18.02.

Gjern

08/12

20.01.

RUBrikannoncer
Sælges
damedragt fra Østjylland, str. 42/44, Håndsyet
komplet.
Herredragt str. 50/54, Håndsyet, jakke ikke færdigsyet.
Kofte og jakke med sølvknapper.
Henv. 86220302, mobil 23244188

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73,
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860.
E-mail: folkedans@folkedans.dk
Mandag-torsdag kl. 10-13
Torsdag tillige kl. 15-16.30
Fredag: lukket
Formand: Niels Winberg Clausen
www.folkedans.dk

Sælges – Nordsjælland
Amager-damedragt med bla håndbroderet sjal /
taljebånd / hvidt forklæde med smooksyning.
Ca str. 38, prisidé 1.000 kr.
Henvendelse: tlf 30 45 93 81

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

