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landsforeningen 

Godt Nytår!
2013 er gået og foran os ligger 2014. Et
år der forhåbentligt vil bringe mange
gode timer i folkedansens og folkemusikkens fællesskab.
Landsstævnet i Hundested var en af
årets store begivenheder. Et godt og
veltilrettelagt stævne. Vi følte os godt
modtaget i byen, hvor det var tydeligt
at folk vidste vi kom. Jeg mener, det er
vigtigt også i fremtiden at finde byer og
kommuner, der passer til vores størrelse, så vi kommer til at fylde meget i bybilledet. Landsstævnet er et stort projekt, med mange frivillige mennesker
bag. Det tager omkring to år at planlægge et landsstævne. Dette skyldes
bl.a. at det hver gang er nye folk, der
står bag opgaven, fordi stævnet flytter
rundt i landet. Det skyldes også hele
opgavens størrelse og sagsbehandlingen af relevante godkendelser hos
myndigheder o.l. Derfor kan man med
rette stille spørgsmålstegn ved, om det
er den rigtige måde, vi løser opgaven
på i dag. Stævnerne bliver større og
større, samtidig med at deltagerantallet
falder. Vi er i Styrelsen klar over, at det
er en af de store institutioner i LDF, vi
her har med at gøre. Ikke mindst fordi
en af de oprindelige grunde til at starte
LDF i sin tid var, at samle alle folkedansere til et fælles årligt stævne. Netop
derfor er det vigtigt at sørge for at
stævnet hele tiden lever op til de ønsker og krav, som vore medlemmer har.

dansen på alle områder, samt at udvikle folkedansen, så den bliver ved med
at være interessant, også i fremtiden.
Det var dette ansvar, der førte til, at
Styrelsen ønskede en klar vision for,
hvor folkedansen og landsforeningen
skal lægge kræfterne de næste mange
år. Vi har arbejdet målrettet på opgaven, og er nu nået så langt ned i detaljerne, at næste skridt er at beskrive og
prioritere de handleplaner, der skal føre
LDF langt ind i fremtiden. Vi skal prioritere, hvad der har størst værdi og udbytte for folkedansen, men er også nødt
til at tage hensyn til økonomien i planerne. Vores vision bruger vi allerede i
det daglige, som en rettesnor, når vi
skal tage beslutninger i Styrelsen. Det
har været et omfattende arbejde at nå
hertil, men nu begynder vi at høste
frugten af arbejdet.
En af vore visioner er, at vi vil være et
selvstændigt specialforbund under vores hovedorganisation DIF. Det har der
været arbejdet på gennem en del år, og
det bliver der stadigvæk. Styrelsen mener, det er af stor vigtighed at være
med i DIF, da det er den største brede
idræts organisation i Danmark. Vi ønsker at blive knyttet tættere til DIF og få
flere demokratiske rettigheder ved at

blive et selvstændigt forbund. I øjeblikket er vi associeret forbund under
Sportsdans. Som associeret forbund har
vi ikke de samme rettigheder i forhold
til DIF, da det er Sportsdans, der har
rettighederne. Dette er meget problematisk for LDF, fordi Sportsdans har
valgt ikke at samarbejde med os på nogen måde. Vi forsøgte derfor i 2011 for
anden gang at blive selvstændigt specialforbund. Dette er endnu ikke lykkedes os. Vi arbejder ufortrødent videre
på sagen. I mellemtiden har vi brug for
at være associeret med et forbund, der
ønsker at samarbejde med os. Vi har i
øjeblikket forhandlinger med KFUMs
sportsforbund om et samarbejde. Hvad
har KFUMs sportsforbund så til fælles
med LDF? Ja faktisk mere end sportsdans har. Sportsdans og folkedans har
intet til fælles, ja selvfølgelig bortset fra
ordet:”dans”. Det har KFUMs sportsgrene og folkedans heller ikke, men vi har
til gengæld det til fælles, at vi umiddelbart gerne vil samarbejde. Forhandlingerne fortsætter, så må vi se hvad det
munder ud i.

Landsforeningen har gennem årene udviklet sig til også at være meget mere
end planlægning og afholdelse af
landsstævner. Vi er den eneste organisation, der arbejder for udvikling og bevarelse af dansk folkedans. Vi ønsker at
styrke denne side af LDFs virke, derfor
har vi nedsat et nyt udvalg: ”Dans,
forskning og udviklingsudvalg”. Det nye
udvalg har til opgave at forske i folkeTrin & Toner ∙ Nummer 1 ∙ januar 2014
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landsforeningen 

Når vi siger godt nytår, så har vi også
lige sagt glædelig jul. Med julen følger
hvert år salget af vores skrabe julekalender. En kalender der helt fra starten
har været elsket af nogle, hadet af andre og accepteret af de fleste af vore
medlemmer. Et faktum er det, at skrabe
kalenderne har været til diskussion på
vores Årsmøde mange gange, efter de i
sin tid blev indført. Det er altid endt
med at vi har beholdt kalenderne, fordi
vi mangler indtægten i Landsforenin-

gen, og der er også en del lokalforeninger, der skaffer sig en god indtægt ved
salg af kalenderne. Vi bruger dog hvert
år meget tid på at behandle henvendelser fra foreninger, der ikke ønsker at
modtage kalenderne, selvom salget
mange gange er vedtaget på årsmødet.
I forbindelse med dette års udsendelse
af kalendere var der en forening, der
henvendte sig til den lokale gratis retshjælp for at få afklaret, om det er lovligt
den måde, vi håndterer kalenderudsendelsen og salget på. Vi har også kontaktet en jurist for at være på den sikre
side. Der er noget der tyder på, at vi
ved udsendelsen af kalenderne i 2013
har haft en uheldig formulering i følgebrevet ved udsendelsen. Dette beklager
vi i Styrelsen meget. Derfor arbejder vi i
Styrelsen på en anden løsning. En løs-

Årsmøde 2014
Landsforeningen Danske Folkedansere indkalder herved til Årsmøde den 26.27. april 2014 på Pejsegården i Brædstrup.
Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal indgives skriftligt til Landsforeningens Sekretariat inden den 1. februar 2014.
(Adressen er Enrumvej 6A, 5270 Odense N – eller send en mail til folkedans@
folkedans.dk)
Styrelsen

ning, hvor det bliver frivilligt at modtage kalendere, Denne løsning kommer I
til at høre meget mere om i løbet af det
kommende år, ikke mindst på Årsmødet
til april.
Der er også andre vigtige ting på dagsordenen til april. Ikke mindst valget af
medlemmer til Styrelsen. Som I ved har
vi på nuværende tidspunkt en vakant
plads i Styrelsen, da der burde sidde 10
Styrelsesmedlemmer. Desværre var det
ved sidste årsmøde ikke muligt at besætte den sidste plads. Hvilket vi er
meget kede af, da det betyder flere opgaver til os andre. Da der samtidig er to
af de nuværende Styrelsesmedlemmer,
der ikke genopstiller, mangler vi minimum tre kandidater, der kan opstilles
på årsmødet i april. Hvis det er noget
for dig, så hold dig endelig ikke tilbage.
Kom til en i Styrelsen, eller til din Regionsformand og hør mere om ”jobbet”
som Styrelsesmedlem. Det er enormt
spændende at være med til at udvikle
dansk folkedans, jeg håber der er flere
af jer, der har lyst til at være med.
Jeg ønsker alle medlemmer af Landsforeningen Danske Folkedansere: Godt nytår.
Jan Kirk Todsen,Formand

Kære læser
Landsforeningen Danske Folkedansere søger tre nye styrel- • indsamle information til årsprogrammet fra regionerne
• i samarbejde med sekretariatet at indkalde til årsmøde
sesmedlemmer, hvoraf den ene med funktion af styrelseseller regionskonference
sekretær.
• ansvarlig for faste indlæg i T&T
Styrelsessekretærens arbejde består af mange forskellige
spændende opgaver hen over året såsom at,
Kunne ovenstående ikke være noget for dig?
• udsende dagsorden til styrelsesmøder,
Eller kender du en ildsjæl, vi ikke kender, der kunne tænke
• udsende dagsorden til fælles møde med Spillemandssig at sikre sig en stol i Styrelsens hyggelige selskab på Enkredsen –
rumvej …?”
• skrive referater fra styrelsesmøde,
OG du får STOR mulighed for at være medbestemmende om
• indhente skriftlige beretninger fra udvalgsformænd, regi- arbejdet for folkedansen i Danmark, et dejligt sted og med
oner m. fl. for at samle materialet til ét fælles dokument
søde kolleger.
• holde styr på forskelligt informationsmateriale og beslut- Vil du vide mere inden, du beslutter dig for en af de ledige
ninger truffet i styrelsen
stole, er du velkommen til at kontakte formand Jan Kirk
• udarbejde årsprogram (aktivitetsplan) med Landsforenin- Todsen på 2125 1820.
gens aktiviteter,
Styrelsen
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DIF indberetning
- ja TAK!
Alle foreninger, som har været medlem af Landsforeningen i 2013, skal huske at indberette medlemstal
til Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
Seneste frist for indberetning er den 31. januar 2014.
Foreningen har fået tilsendt en mail i december måned med vejledning og koder til registrering, via
hjemmesiden www.medlemstal.dk.
HUSK: Alle frivillige personer, som har hjulpet i løbet
af året, tælles med under punktet bestyrelsesmedlemmer og hjælpere.

Landsforeningens andel af bloktilskuddet fra DIF beregnes bl.a. på baggrund af antal foreninger og antal
medlemmer, så det er SUPER vigtigt for os alle, at huske denne indberetning, så vi fortsat kan udbyde uddannelse, kurser og forske i dragt- og dansehistorie.
Er du i tvivl om, hvordan du bærer dig ad eller kører
fast, er du velkommen til at kontakte Sekretariatet på
6618 5860 mandag - torsdag kl. 10-13 og torsdag tillige kl. 15-16.30.
Styrelsen

LDF's FORMANDSPRIS 2014

LDF's INITIATIVPRIS 2014

Formandsprisen er en pris, der blev uddelt første
gang i 2012. Prisen uddeles så vidt muligt én gang
årligt. Uddelingen sker på Årsmødet.
Prisen kan kun gives til medlemmer af Landsforeningen Danske Folkedansere. Dog ikke til enkeltmedlemmer.
Formandsprisen gives for en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats som frivillig foreningsleder i en medlemsforening under Landsforeningen
Danske Folkedansere.
Prisen er pt. på kr. 5.000 samt et diplom, der kun
benyttes i denne forbindelse.

Kender du ikke mindst en, der fortjener at modtage Landsforeningen Danske Folkedanseres Initiativpris i 2014?
Så er det lige nu tid til at indstille din favorit kandidat til modtagelse af LDF'S Initiativpris. Indstillingen af kandidater kan
foretages af alle LDF'S medlemmer. Ifølge LDF'S vedtægter gives prisen for en bemærkelsesværdig indsats i 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.

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 2014.
(Adressen: Enrumvej 6A, 5270 Odense N
eller send en mail til: folkedans@folkedans.dk).
En valgkomite bestående af Styrelsens formand,
næstformand og kasserer udvælger prisvinderen
blandt de indstillede kandidater og underretter
prisvinderen, der inviteres til at deltage gratis i
det kommende Årsmøde, hvor prisen vil blive
overrakt.
Styrelsen

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 indsendes til LDF's sekretariat inden den 15. februar
2014. (Adressen: Enrumvej 6A, 5270 Odense N eller mail til:
folkedans@folkedans.dk).
Styrelsen udvælger på det første møde efter indsendelsesfristen
max. 10 kandidater og videresender disse forslag med motivering til afstemning i regionsbestyrelserne. Hver regionsbestyrelse har 10 stemmer, der kan fordeles på flere kandidater. Regionsbestyrelserne melder tilbage senest den 1. april.
En valgkomite bestående af 3 styrelsesmedlemmer ser på resultatet og underretter prisvinderen, der inviteres til at deltage
gratis i det kommende Årsmøde, hvor prisen vil blive overrakt.
Styrelsen
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Landsforeningen Danske Folkedansere inviterer til

Danmarksmesterskab i folkedans for par 2014
Danmarksmesterskab i folkedans for grupper
Landsfinale for regionsmestre i pardans 2014
lørdag den 10. maj 2014 i Lillebæltshallerne,
Middelfart Idræts- og Kongrescenter, Færøvej 74–76 i Middelfart
Udvalget arbejder med følgende program, som kan ændre sig inden DM:
Kl. 10.00
Kl. 10.05
			
			
			

Start og velkomst, præsentation af konferencier
”Folkedans for grupper” række 2, obligatoriske danse – ny række
Landsfinale for regionsmestre i pardans
”Folkedans for grupper” række 1, obligatoriske danse
Medaljer overrækkes vinderne af Landsfinale for regionsmestre i
pardans
			
”Folkedans for par” række 3, her skal deltagerne være fyldt 55 år.
			
”Folkedans for par” række 1, her er deltagerne min. 14 og maks. 25
år - ny række ”Folkedans for par” række 2, åben række uden alderskriterier
			
”Folkedans for grupper” række 2, frit program
			
”Folkedans for grupper” række 1, frit program
			
Medaljer overrækkes vinderne af DM 2014, folkedans for par
			
Medaljer overrækkes vinderne af DM 2014 folkedans for grupper
Kl. 19.00 Festmiddag (3 retters menu)
Kl. 20.00 TRIAS spiller op til DM-bal (kun adgang ved køb af spisebillet)
Kl. 23.00 Godnat og tak

En DM-dag, hvor du får mulighed for se
og opleve noget af det flotteste og hotteste folkedans i Danmark. Og i denne
hal findes det flotteste trægulv at danse
på – så HUSK at bestille billet i god tid,
du vil ikke fortryde valget.
Overdommer hvervet er denne gang
overdraget til Mette Inge Baltsersen,
som i skrivende stund er ved at udtage
de sidste dommere for konkurrencerne.
Mere herom i kommende nummer af
Trin & Toner – og på hjemmesiden.
DM-orkesteret TRIAS vil spille op til
bal efter middagen.
Find danseskoene frem om du er
ung eller ældre, erfaren danser eller ganske ”grøn”, om du er fra øerne eller fra Jylland er ganske ligegyldigt kom bare med. Tag din nabo
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med - tag sammen med foreningen –
lej en bus eller benyt toget og få en
ganske fantastisk dag på Fyn.
DM-orkesteret TRIAS vil spille op
til bal efter middagen.

Billetter:
Kan købes fra 1. marts og sidste frist for
køb af aftenbillet (spisning) er 22. april
2014 på http://folkedanseren.dk se ind
under Applikationer, Eventmodul, tilmeld event – søg på Danmarksmesterskaber i folkedans – bestil og køb dine
billetter. Du kan vælge mellem følgende
billettyper:
Dagsbillet, fra 10 til ca. 18 - voksen giver adgang til konkurrence + et program kr. 125,00
Dagsbillet, fra 10 til ca. 18 - barn (2-12
år) giver adgang til konkurrence + et
program kr. 50,00
Aftenbillet, voksen kr. 185,00 giver adgang til middag (3 retters menu) og
DM-bal
Aftenbillet, barn (2-12 år) kr. 95,00 giver adgang til middag (3 retters menu)
og DM-bal
Støt op om dine dansevenner!
Vi glæder os rigtig meget til at se dig/
jer!
Konkurrenceudvalget

Dragter 

Regions
mesterskab
Kære danser, du kan nå det
endnu: Altså, at tilmelde dig
regionsmesterskab i pardans.
Gå ind på http://folkedanseren.
dk se ind under Applikationer,
Eventmodul, Tilmeld event – Regionsmesterskaber i Folkedans –
udfyld de stjernemarkerede felter
med dine/jeres oplysninger – tilføj til kurv, betal deltagergebyr –
og du/I er med, måske det er jer,
der skal med til Landsfinalen for
regionsmestre i pardans i Middelfart lørdag den 10. maj?!
HUSK, at du som deltager i regionsmesterskabet bærer dansk
folkedragt, som beskrevet i konceptet uanset hvilken region, du
vælger at deltage hos. Gå eventuelt ind på www.folkedans.dk
se under Konkurrencer i folkedans – Regionsmesterskaber
2014, her finder du det gældende
koncept samt navnene på de
valgte danse. Du finder også her
et link for direkte tilmelding til
mesterskaberne.
Danser du ikke, er det alligevel
vigtigt for deltagerne, at du er i
lokalet for at støtte dine favoritter.
Vi glæder os til at se dig ved regionsmesterskabet i Nord, i Syd, i
Midt eller på "Øen" …

Konkurrenceudvalget

Super dag
hos Fru Møller

Søndag 13.oktober afholdt dragtudvalget i Region
Nord den årlige håndarbejds-og dragtdag i Fru Møllers
Antikcafé i Ålbæk.
Det blev en særdeles aktiv dag. Gæsterne havde ikke
svært ved at finde os, selvom vi omtrent befandt os i
Skagen.
Både folkedansere og mange andre kom og kiggede,
spurgte og viste stor interesse for de arbejder, vi sad
og puslede med.
Caféens mange gamle sager blev også studeret. Der
var gang i salget af både gamle ting, kaffe og brød.
Super dag for os alle.
Dragtudvalget Region Nord
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Højskolen Snoghøj

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 15. juni - 28. juni 2014
Mange ældre tager på højskole om
sommeren for at nyde højskoleatmos
færen og det gode samvær med andre,
og vi har i år atter bestræbt os på at lave et overflødighedshorn af fantastiske
danse- og musikoplevelser og spændende foredrag.
Hovedtemaerne på dette års kursus vil
være dansene fra Fyn og de fynske øer,
med særlig fokus på Avernakø, hvor der
findes en spændende samling af danse.
Dansene fra Avernakø vil blive instrueret af Annette Thomsen og Ole Skov,
der også fortæller om indsamlingen af
dansene i 1911.
Vi skal, traditionen tro, også danse nogle af de store selskabsdanse fra byerne
– I år bliver det Rococo-Quadrille – én
af de store, østrigske danse fra hovedstaden Wien, som gennem anden halvdel af 1800-tallet var et af Europas
danseparadiser. Vi har haft den sjove
tradition i Danmark, at der, når vi fik en
ny kronprinsesse til landet, blev lavet
en kvadrilledans til hendes ære. Det
begyndte i 1902, hvor man lavede Prin8
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sesse Alexandrine Kvadrille, og i 1935
lavede man Kronprinsesse Ingrid Kvadrille, og da Kronprinsesse Mary heller
ikke skulle snydes, lavede Bent Andersen fra Dance Royal en fin kvadrilledans til hendes ære i 2005. Denne

dansede vi sidste år, så i år vil det være
Kronprinsesse Ingrid Kvadrille 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 de store temaer til foredragene være:
”Danmark som verdens største filmnation” – Det er sikkert de færreste bekendt, at Danmark var det førende land
på verdensplan i filmens barndom – Vi
skal høre om denne epoke og om Fy &

Danserne fra Avernakø

kurser 

Steffan & Kristian

Per Sørensen

Kronprinsesse Ingrid

Bi og se et par af deres fine film v. Per
Sørensen.
”Vi har haft politisk satire i Danmark i
de sidste 200 år” – Vi skal se på nogle
af de morsomme politiske tegninger,
der kom i Blæksprutten og Svikmøllen
og i andre af tidens store satirealbum v.
Per Sørensen – I samme foredrag vil vi
få besøg af Danmark mest kendte avis
tegner, Julius, der leverer tegninger til
de fleste danske provinsaviser – Han vil
fortælle om sig selv og om at være avis
tegner.
Vi får også, ligesom sidste år, besøg af
en kendt person – I år bliver det Lille
Palle, som alle jo husker for de glade
viser. Den snart 71-årige Lille Palle begyndte at spille harmonika som 8-årig
og debuterede som 13-årig på Bakken
– at Palle både er en dygtig sanger og
en utrolig dygtig harmonikaspiller, vil vi
få at høre. Glæd jer til en forrygende aften i selskab med Lille Palle.
Ligeledes skal vi høre foredraget ”Om
de gamle nordiske guder – der bor på
Højskolen Snoghøj” ved Per Sørensen
eller en hemmelig foredragsholder.
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.

Lille Palle

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, en folkemusikgruppe, denne gang kaldet ”Søgaards Trio”, hvor der er flere unge folkemusikere, som ”fyrer den af”. De
spiller koncert og bagefter til sang og
halløj.
Der vil også være rig lejlighed til at
bruge computer - De, som har lyst, vil
få hjælp til at bruge Internet og sende
e-mails.
Lærere på kurset:

Danseinstruktør: Per Sørensen, Kolding
Spillemænd: Steffan Søgaard Sørensen,
Kolding & Kristian Jørgensen, København
Gæsteinstruktør: Annette Thomsen &
Ole Skov, Brøndby - Helle Larsen, Sengeløse, Sjælland
Aftengæster: Lille Palle – Avistegneren
Julius – musiker Peter Eget, Jesper Malling samt flere unge folkemusikere
Højskolelærere: Forstander Claus Bock &
lærer Lene Bruun Kristiansen, Snoghøj
2 Halvdagsture:

Gram Slot – Gennem mange år levede
Gram slot en stille tilværelse – men ef-

ter at familien Brodersen købte slottet i
2007, er der kommet rigtig mange aktiviteter i gang – vi skal besøge slottet og
den lokale egn.
Vejle Ådal - Én af Danmarks smukkeste
naturoplevelser findes i Vejle Ådal, og
vi skal bl.a. køre gennem Randbøldal,
se Robert Jacobsen kunst og besøge
den gamle købmandsgård i Bindeballe.
1 Heldagstur:

Fåborg, Lyø og Avernakø. Heldagsturen
vil igen være en Ø-tur i år. Vi arbejder
på, at turen bliver til Fåborg, hvorefter
vi sejler til de skønne øer Lyø og Avernakø, da mange af de folkedanse, som
er på årets kursus, netop er fra Avernakø.
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. 30 27
50 69.
Skynd dig med tilmeldingen, der plejer at være rift om pladserne!!! Velkommen til Snoghøj - både tidligere
og nye kursister.
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Medlemmerne 

Januar

Musik & Danse Cafe
Bjert Stenderup folkedansere inviterer til
en hyggelig musik & danseaften,

fredag d. 28. februar kl. 18.00 i Sdr.
Bjert skoles aula.
Her kommer de unge folkemusikere fra
FUG og spiller.

VIGTIG MEDDELELSE FRA
FÅREVEJLE:

FUG (Folkemusik Uden Grænser) er et
ungt up-coming folk band, der spiller
dansk traditionel folkemusik samt
enkelte egne kompositioner. FUG er
kendt for sit raske tempo og energiske
groove, og med en blanding af violin,
bas, guitar og harmonika har FUG en
fantastisk sound. Det er garanteret at du
ikke kan sidde stille, når først FUG spiller
op og lader de gamle melodier få et nyt
liv.

LEGESTUE
FLYTTET!

Der serveres en 2 retters menu, samt
kaffe med lagkage.
NB! Service medbringes: (glas,
tallerkner, kop, bestik mm.)

Grundet sammenfald af 2 forholdsvis nærtliggende foreningers legestuearrangementer, hvoraf det ene
er et jubilæum, har vi i Fårevejle
Folkedanserforening besluttet at
flytte vores legestue til den 25. januar 2014 kl. 18-23.30.

Ønsker man kun at deltage i dans og
kaffe er prisen 80 kr. (start ca. 19.30)

Pris: kr. 175,00
Vin, øl & vand skal købes. (rimelige
priser).

Tilmelding: senest den 17. feb. 2014
Til: Leif Petersen tlf.: 75577176, mail:
inge-leif@profibermail.dk

Vi ses!
Fårevejle
Folkedanseres
bestyrelse

Legestue m.
Nordfynsk kæmpekaffebord
Horns Herreds Folkedansere

Afholder
NYTÅRSLEGESTUE
På Firkløverskolen (salen), Kr. Sonnerup,
Skolevang 1, 4060 Kirke Såby lørdag
den 1. februar 2014 kl. 19.30.
Instruktør: Janni Mejer
Musik: Horns Herreds Spillemænd
Entre: 70 kr. inkl. kaffe m/boller og
lagkage.
Alle er velkomne!
P.b.v. Finn Kristensen
Tlf. 4640 0221/2347 1398
E-mail: finnkr@pc.dk

10
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hos Særslev Folkedansere lørdag den 8.
februar 2014 kl. 19.30 i NFE-Hallen,
Østergade, Særslev, 5471 Søndersø. Legestue v/ Lone Schmidt og Jesper
Vinther Petersen.
Pris: 75 kr. for legestue og kagebord
med medlemmernes kagespecialiteter.
Medbring kaffe, sangbog og bløde sko.
Spillemænd indbydes til samspil med
Jesper kl. 15.30 i NFE-Hallen.
Foreningen sørger for opvartning af spillemænd.
Tilmelding senest 30. januar til
Inger Ploug, tlf. 6489 1145, ingerp@
saknet.dk eller Anne-Grete Hansen,
tlf. 6089 1477,
agh.spejder@gmail.com
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Indkvartering
Stævnet i Frederikshavn bliver noget
helt for sig selv. Vi har valgt Herregården Knivholt som base for stævnet. Det
giver nogle helt unikke muligheder og
rammer, som aldrig er set før til et
landsstævne.

STÆVNECAMPING
Campingpladsen er indrettet på græsarealer på begge sider af Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180, 9900 Frederikshavn. Der vil være toilet- og badefaciliteter på begge pladser. Der findes
desuden toiletter flere steder på herregården. Det nærmeste supermarked ligger ca. 1 km fra pladsen.

FAMILIECAMPING
På græsarealerne øst for gården er der
udlagt et område til familiecampingplads. Her kan forhåbentlig rigtig mange børnefamilier, bedsteforældre eller
andre med direkte tilknytning til familierne bo sammen. I nærheden af denne

plads kommer langt de fleste af B & U
arrangementerne til at foregå.

SKOLELOGI
Skolelogi er på Abildgårdskolen, Abildvej 20, 9900 Frederikshavn. Skolen byder på fine indkvarteringsforhold og
mange parkeringspladser. Der findes
gode indkøbsmuligheder inden for 1
km afstand fra skolen.

OVERNATNING SØNDAG/MANDAG
Vi har set fra de forrige år, at interessen
for at ankomme søndag er stigende.
Derfor er der selvfølgelig også mulighed
for dette i Frederikshavn. Campingpladsen og skolelogi åbner søndag den 13.
juli kl. 15.00. Bemærk dog, at stævnekontoret først åbner mandag kl. 08.00 Vi glæder os til at se jer.

ALTERNATIV INDKVARTERING
HANDICAP- CAMPINGENHED
ELLER PARKERINGSPLADS
Hvis man ønsker en handicap camping
enhed eller handicap parkeringsplads,
bedes man sende en mail til stævnets
campingansvarlige på gretetage@yahoo.com med vedhæftet kopi af parkeringskort fra Danske Handicaporganisationer. Uden denne dokumentation kan
vi ikke imødekomme ønsket. Hvis man
har andre behov/ønsker, så henvend
jer, så skal vi prøve, om vi kan løse
dem.

Der er selvfølgelig mange andre muligheder at vælge imellem.
Prøv at klikke ind på www.nordstrandcamping.dk, som er en meget fin plads
med bl.a. svømmehal.
Eller f.eks. på www.visitnordjylland.dk.
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Stævneprogram
Søndag, den 13. juli
15.00 - 22.00 Indkvartering - camping, familiecamping,
skolelogi
17.00 - 17.30 Rundvisning på Knivholt
18.30 - 19.00 Rundvisning på Knivholt

20.00 - 23.00
21.00 - 24.00
22.10 - 23.50
24.00 - ?

Salgsudstillingen er åben, LDF
Bal med FUG
Region HOVEDSTADEN, legestue
Natdans

Mandag, den 14. juli

Onsdag, den 16. juli

08.30 - 13.00 Udflugt: Sejltur til Hirsholmene m. guide
08.00 - 24.00 Stævnekontoret åbent
11.00 - 13.00 Spillemandskredsens Forlag ApS - Salg af
noder og musik
11.00 - 15.30 Udflugt: Sejltur til Hirsholmene m. guide
13.30 - 15.00 Region MIDT, træning
14.00 - 14.30 Infomøde for stævneudvalg, styrelse og
regionsrepræsentanter
14.00 - 16.00 Udflugt: Byvandring
15.30
Faneinstruktion
16.00 - 17.30 Åbning af stævnet i midtbyen - Fisketorvet
19.00 - 20.00 Familielegestue
19.00 - 21.00 Spillemandskredsens Forlag ApS - Salg af
noder og musik
20.00 - 21.00 Betweens og Unge legestue
20.00 - 22.00 B & U hygge
20.00 - 21.50 Region NORD - egnslegestue
20.00 - 23.00 Salgsudstillingen er åben, LDF
21.00 - 24.00 Åben spillescene/dansecafe
22.10 - 23.50 Region NORD - alm. legestue
24.00 - ?
Natdans

07.15 - 09.15 Udflugt: Morgentur m. morgenkaffe
07.30 - 08.30 Infomøde for stævneudvalg, styrelse og
regionsrepræsentanter
08.00 - 24.00 Stævnekontoret åbent
09.00 - 10.00 B & U Godmorgen dans
09.00 - 12.00 Orkesterprøve - voksne
10.00 - 12.00 Betweens & Unge Workshop
10.00 - 12.00 Udflugt: Kunstskoven m. kaffe
11.30 - 24.00 + 60 program/ seniorprogram
11.30 - 13.00 Rundvisning i Bangsbo Botaniske Have
11.00 - 13.00 Spillemandskredsens Forlag ApS - Salg af
noder og musik
13.00 - 16.00 Buskspil, Bangsbo Botaniske Have
13.00 - 16.00 Dans i Bangsbo Botaniske Have familielegestue + forskelligt andet
13.00 - 16.00 Dragtudstilling, rundvisning og arbejdende
værksted
13.00 - 16.00 Mød instrumentmager Jørgen Farum,
harmonika, på Bangsbo Museum
13.00 - 16.00 Mød instrumentmager Helmer Thomsen,
violin, på Bangsbo Museum
13.30
Betweens & Unge show i Bangsbo Botaniske
Have
16.30 - 17.30 Palmestranden - palmestrandspolka m. FUG
16.30 - 18.00 Sangeftermiddag v. Henrik Strøm
18.30 - 20.30 Fællesspisning for alle regioner m.fl.
19.00 - 21.00 Spillemandskredsens Forlag ApS - Salg af
noder og musik
20.00 - 21.00 Betweens og Unge legestue
20.00 - 22.00 B & U hygge
21.00 - 23.00 Salgsudstillingen er åben, LDF
21.00 - 23.50 Legestue
21.00 - 22.00 Åben spillescene/dansecafe
22.30 - 23.30 Kirkekoncert i Abildgård Kirke
24.00 - ?
Natdans

Tirsdag, den 15. juli
07.30 - 16.30
08.00 - 24.00
08.00 - 09.20
09.00 - 10.00
09.00 - 11.00
09.00 - ?
09.30 - 11.30
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
11.00 - 13.00
12.30 12.30 - 14.30
13.00 - 16.00
14.45 - 17.30
18.45 - 19.45
19.00 - 20.00
19.00 - 21.00
20.00 - 21.00
20.00 - 22.00
20.00 - 21.50
14

Udflugt: Læsø - m. guidet busrundtur
Stævnekontoret åbent
Region HOVEDSTADEN, træning
B & U Godmorgen dans
Udflugt: Byvandring
Udflugt: Cykeltur til Nellemanns Have, Sæby
Orkesterprøve - voksne
Orkesterprøve - børn
Betweens & Unge Workshop
Spillemandskredsens Forlag ApS - Salg af
noder og musik
Rundvisning i dragtudstilling og hårsamling
Spille-Workshop, Læsø musik
Dragtudstilling og arbejdende værksteder,
Bangsbo Museeum
Danse-Workshop, Læsø danse
Korprøve
Familielegestue
Spillemandskredsens Forlag ApS - Salg af
noder og musik
Betweens og Unge legestue
B & U hygge
Region MIDT, legestue
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Stævneprogram
Torsdag, den 17. juli

Fredag, den 18. juli

07.30 - 16.30
08.00 - 24.00
08.00 - 09.20
08.30 - 13.00
09.00 - 10.00
09.00 - 11.00
09.00 09.30 - 10.50
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
11.00 - 13.00

07.15 - 09.15

11.00 - 15.30
13.00 - 17.30
13.00 - 13.45
13.00 - 13.45
13.30 - 14.15
13.30 - 14.15
14.15 - 15.00
14.15 - 15.00
14.45 - 15.30
14.45 - 15.30
15.30
16.00 - 17.30
18.30 - 23.30
18.45 - 19.45
19.00 - 20.00
19.00 - 21.00
20.00 - 22.00
20.00 - 21.50
20.00 - 23.00
22.10 - 23.50
24.00 - ?

Udflugt: Læsø - m. guidet busrundtur
Stævnekontoret åbent
Region SYD, træning
Udflugt: Sejltur til Hirsholmene m. guide
B & U Godmorgen rytmik
Udflugt: Byvandring
Udflugt: Cykeltur til Nellemanns Have, Sæby
Region SJÆLLAND, træning
Orkesterprøve - børn
Dansekursus - Mors/Thy
Spillemandskredsens Forlag ApS - Salg af
noder og musik
Udflugt: Sejltur til Hirsholmene m. guide
FREDE 14 - Ungdomsworkshop
Region HOVEDSTADEN, opvisning på
plejehjem i Sæby
Region SYD, opvisning på torvet i Sæby
Region MIDT, opvisning på plejehjem i
Frederikshavn
Region SJÆLLAND, opvisning på Fisketorvet i
Frederikshavn,
Region SYD, opvisning på plejehjem i Sæby
Region HOVEDSTADEN, opvisning på torvet i
Sæby
Region SJÆLLAND, opvisning på plejehjem i
Frederikshavn
Region MIDT, opvisning på Fisketorvet i
Frederikshavn
Faneinstruktion
Hjemstavnsmøde
FREDE 14 - Ungefest - tema Hawaii m.
spisning og bal
Korprøve
Familielegestue
Spillemandskredsens Forlag ApS - Salg af
noder og musik
B & U hygge
Region SYD, legestue
Salgsudstillingen er åben, LDF
Region SJÆLLAND, legestue
Natdans

07.30 - 08.30
08.00 - 23.00
09.30 10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
11.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.30 - 17.00
19.00 - 20.00
19.00 - 21.00
20.00 - 21.00
20.00 - 22.00
20.00 - 22.30
20.00 - 22.30
21.00 - 22.30
22.30
23.00 - 24.00
24.00 - ?

Udflugt til Bangsbo: Morgentur m.
morgenkaffe
Infomøde for stævneudvalg, styrelse og
regionsrepræsentanter
Stævnekontoret åbent
Udflugt: Råbjerg Mile, Kør selv + vandretur m.
guide
Kræn Jerup/Dwight Lamb Workshop på
Knivholt
Dans og bliv bedømt
Udflugt: Kunstskoven - m. kaffe
Korprøve
Spillemandskredsens Forlag ApS - Salg af
noder og musik
Generalprøve, koncert
Spillemandskoncert - børn & voksne
Familielegestue
Spillemandskredsens Forlag ApS - Salg af
noder og musik
Betweens og Unge legestue
B & U hygge - afslutning
Salgsudstillingen er åben, LDF
Legestue m.m.
Åben spillescene/dansecafe
Faneinstruktion
Afslutning
Natdans

Lørdag, den 19. juli
08.00 - 12.00 Stævnekontoret åbent
08.00 - 12.00 Afrejse
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Dansearrangementer
Danseopvisninger
Træning i Vestre Lade
Tid
Mandag
08.00-09.20

Tirsdag
Region Hovedstaden

Onsdag

09.30-10.50

Torsdag
Region Syd
Region Sjælland

13.30-15.00 Region Midt

Region Nord - danser ved åbningen
mandag, alle de andre opvisninger finder sted torsdag, både i bybilledet og
på plejehjem. Disse opvisninger kommer til at foregå i henholdsvis Sæby og
Frederikshavn.

Danseopvisninger torsdag
Tid
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Torvet i Sæby

13.00-13.45 Region
Hovedstaden
13.30-14.15

Region Syd

14.15-15.00

Region
Hovedstaden

14.45-15.30

16

Plejehjem i Sæby

Region Syd

Plejehjem i
Fr.havn

Fisketorvet
Fr.havn

Region Midt

Region Sjælland

Region Sjælland

Region Midt

LEGESTUER m.m.
Tid
Mandag
19.00-20.00 Familielegestue

Tirsdag
Familielegestue

Onsdag

20.00-21.00 Betweens & Unge
legestue
20.00-21.50 Nord egnslegestue
22.10-23.50 Nord - legestue

Betweens & Unge
legestue
Midt - legestue
Hovedstaden legestue

Betweens & Unge
legestue
Legestue

21.00 24.00-?

Åben scene 21.00-24.00 Bal med FUG
21.00-24.00
Natdans
Natdans

Hver aften danses der legestue i Vestre
Lade (tiderne ses på skema her over).
De enkelte regioner bestemmer selv,
om det skal være almindelig legestue,
egnslegestue, eller om der skal være
opvisning af regionshold.
Familielegestuerne:
Alle aftener undtagen onsdag, er der
familielegestue kl. 19.00-20.00 i Østre
Lade.
Betweens & Unge legestue - ungdomsdans
med forskellige instruktører - i Østre Lade.
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl.
20.00-21.00
Åben Scene
mandag kl. 21.00-24.00, onsdag kl.
21.00-22.00 og fredag kl. 21.00-22.30

Spiller du til daglig i en gruppe, der
gerne vil prøve kræfter med at spille til
et bal med et danseglad publikum, så
tilmeld dig og din gruppe til Åben scene. Der er Åben scene mandag, onsdag
og fredag aften. Du/I kan tilmelde Jer
Åben scene ved tilmeldingen til landsstævnet. Husk at alle gruppens medlemmer tilmelder sig og benytter samme gruppenavn. Det tæller med i Jeres
samlede timeregnskab, hvis I er tilmeldt
som aktive spillemænd.
Natdans
- hver aften kl. 24.00-?

Torsdag
Familielegestue

Fredag
Familielegestue

Syd - legestue
Sjælland legestue

Betweens & Unge
legestue
Legestue 20.00 - 22.30
Afslutning 23.00-24.00

Åben scene 21.00-22.00
Natdans

DANSEKURSUS & WORKSHOP

Åben scene 21.00-22.30
Natdans

Natdans

ANDRE DANSE- &
MUSIKARRANGEMENTER

Læsø kursus
Tirsdag kl. 14.45-17.30

Udgangspunktet er bogen Læsø- dans &
musik. Esben og Kenneth var sammen
med Arne Ryge og Anders Christensen
med til at udgive bogen i samarbejde
med Folkemusiksammenslutningen i
1995. Bogen beskriver en del af Læsøs
danse- og musiktraditioner. Der er beskrevet mere end 30 traditionelle danseog danseformer, samt over 100 nedskrevne melodier. Desuden er der i bogen beskrevet en masse om de slægter,
bogens forfattere har materialet fra.
Der danses Læsø danse med de forskellige variationer, der kendes på Læsø.
Der er nogle helt specielle trin og fatninger, som I vil blive præsenteret for
på kurset. Esben og Kenneth vil fortælle små anekdoter om dansen og musikken, og det liv, det har levet på Læsø,
undervejs i kurset.
Mors/Thy kursus
Torsdag kl. 10.00-12.00

Bodil Sørensen + spillemænd m/k
Gennemgang og dans af mange af egnens spøjse danse, både parvis - 2-pars
- 3-pars - kvadrille - kreds og rækkedanse.
Dans og bliv bedømt

Bangsbo Botaniske Have-dag
Onsdag kl. 13.00-16.00

Jeg ved hvor der findes en have så skøn
– i Frederikshavn. Det er Bangsbo Botaniske Have. Og den synes vi også, I skal
nyde. Der vil være masser af danseaktiviteter, f.eks. opvisninger af diverse
dansegrupper samt mulighed for selv at
danse med, hvor der nu er plads til det.
Har du en gruppe af dansere der gerne
vil stille op i Bangsbo Botaniske Have
så kontakt Ture Andersen eller mød op
og giv en dans.
Palmestrandspolka med FUG
Onsdag kl. 16.30-17.30 - Adressen er Nordre Strandvej 22, 9900 Frederikshavn 

Ja det lyder helt eksotisk, og er det næsten også. Det er ganske vist! Ved Frederikshavn har vi den fineste Palmestrand, og her vil I kunne opleve FUG.
De vil ikke svinge sig i lianerne og ej
heller bade, men de vil endnu engang
lade tonerne flyde fra instrumenterne
ud over vandet.
Vi ser gerne, at der kommer rigtig mange på stranden og deltager i denne sjove oplevelse, som er for alle aldre. Hvis
du stiller i dragt, vil vi anbefale badedragt, da der gerne må danses til de
glade toner.

Fredag kl. 10.00-12.00

Kurset afvikles af instruktør Helle Larsen, som kommenterer, bedømmer og
vejleder de enkelte par, så det gerne
skulle ende med nogle rigtig gode dansepar, som kan stille op til diverse dansekonkurrencer indenfor folkedansen.
Trin & Toner ∙ Nummer 1 ∙ januar 2014

17

Musikarrangementer
SANGARRANGEMENTER

KONCERTER

Kirkekoncert

Spillemandskoncert

Onsdag kl.22.30 - 23.30 i Abildgård Kirke

Sangeftermiddag

Fredag kl. 15.30 - 17.00 i Vestre Lade

Ved kirkekoncerten i Abildgård Kirke er
vi glade for at kunne præsentere Jørn
Dahl Christensen (JDC). Han har arrangeret koncerten, som spilles af Fladstrand Spillemændene. Til kirkekoncerten har JDC fundet nogle melodier frem,
som er komponeret af spillemænd fra
1800 tallet, men også et par melodier af
nulevende spillemænd.
Fladstrand Spillemændene er fast ”Husorkester” hos Frederikshavn Folkedansere og består af 14 spillemænd, som
spiller et bredt repertoire af spillemandsmusik, som de gerne optræder
med ved enhver lejlighed.
Abildgård Kirkes kirkemusiker, Henrik
Strøm, vil føre os sikkert igennem aftnens salmer. Henrik er en meget inspirerende og musikalsk herre, som I skal
glæde jer til at møde.
Kirken, hvor det hele skal foregå, føles
næsten som vores kirke, da Fladstrand
Spillemændene og Frederikshavn Folkedansere har optrådt med Spillemandsmessen i Abildgård Kirke flere
gange.

Onsdag kl. 16.30 - 18.00

Det er lykkedes os at få fat i én af de
lokale kræfter i det nordjyske, Ivan Amtoft. Ivan er til daglig forspiller og indpisker for spillemandskredsen Region
Nordjyllands orkester. Derudover er Ivan
musiklærer ved flere skoler i Vesthimmerland i regi af Vesthimmerlands Kulturskole, herunder også Musikhuset Alfa
i Års.
Ivan er en grundig og energisk herre,
der laver gode orkester-arrangementer,
der tilpasses det orkester, han har med
at gøre. Så der er ingen tvivl om, at det
vil blive en lytteværdig koncert.
Til stævnet i Frederikshavn vil Ivan finde melodier fra Vendsyssel, hvis muligt
primært fra området omkring Frederikshavn, bl.a. fra Jens Simonsens nodebog.
Der vil også være indslag med de yngste spillemænd under ledelse af Bjarne
Jensen.
Børnespillemænd

Her er det ligeledes lykkedes os at få fat
i én af de lokale kræfter fra det nordjyske, nemlig Bjarne Jensen.
Bjarne er ud af spillemandsslægt, og
han spiller harmonika. Sammen med
sin bror har han stået i mesterlære hos
sin far. Den tradition er ført videre til
Bjarnes egne børn, og han er nu så heldig at have fire børn, der alle spiller
spillemands- og folkemusik. Bjarne har
flere gange om ugen sine børn med ude
at spille til dans, så man må sige at
spillemandsmesterlæren lever i bedste
velgående. Da musik fylder det meste af
Bjarnes liv var det helt naturligt for os,
at spørge ham, om han havde lyst til at
være aktiv på børnespillemandskurset og heldigt for os sagde han: ”Ja”
Bjarne vil finde nogle melodier, hvor alle kan spille med. Der vil blive opgaver,
der passer hvert enkelt instrument og
hvert enkelt deltagers kunnen på sit instrument, således at alle deltagerne får
det optimale ud af kurset. Det er helt
tilladt at medbringe mor, far eller en
anden til at klare nodestativet!
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”Ei blot til lyst” er temaet for en sangeftermiddag. Organist og kirkemusiker
Henrik Strøm, Abildgård Kirke, vil stille
skarpt på den satiriske vinkel i den
danske visetradition. Under dække af
humor og lystighed har en række af vore digtere givet deres kritiske og karske
kommentar til de sociale og politiske
forhold i Danmark. Poul Henningsen og
Kaj Munk er væsentlige repræsentanter
for en digtning, der tilsyneladende blot
er til lyst, men som ved et nærmere eftersyn rummer en stærk kritik af tidens
samfundsforhold. Komponisten Kai Normann Andersen har skrevet mange vidunderlige melodier til disse viser, som
stadig spreder glæde i dag. Kom og
syng med på vore skønne viser fra folkeviser til de mere moderne viser.
Stævnekor

Der vil også i år være mulighed for at
deltage i et stævnekor, som skal medvirke ved spillemandskoncerten. Vi mødes tre gange i løbet af stævnet, hvor vi
indøver et repertoire på 4 – 5 korsange.
Repertoiret vil være dansksproget og
meget afvekslende hvad angår den musikalske stil. Den musikalske sværhedsgrad tilpasses korets formåen, så alle
med lyst til korsang kan deltage. Nodekendskab forudsættes ikke, men kor erfaring er naturligvis en fordel. Stævnekoret ledes af Henrik Strøm, organist og
kirkemusiker ved Abildgård Kirke i Frederikshavn.

Oversigt over kor- og orkesterprøver:
Dag
tirsdag

Børn
10.00-12.00

Unge

onsdag
torsdag

Voksne
09.30-11.30

Kor
18.45-19.45

Alle

09.00-12.00
10.00-12.00

13.00 - 17.30

18.45-19.45

fredag

10.00-12.00

13.00-15.00

ne. Der er Åben scene mandag, onsdag
og fredag aften. Du/I kan tilmelde Jer
Åben scene ved tilmeldingen til landsstævnet. Husk at alle gruppens medlemmer tilmelder sig og benytter samme gruppenavn. Det tæller med i Jeres
samlede timeregnskab, hvis I er tilmeldt
som aktive spillemænd.
Bal med FUG – Folkemusik-Uden-Grænser

WORKSHOPS

ANDRE MUSIKAKTIVITETER

Tirsdag 21.00-24.00

Læsø workshop for spillemænd

Musik på udflugt

Tirsdag kl. 12.30 – 14.30 i Abildgårdskolens hal
Udgangspunktet er bogen Læsø- dans
& musik. Esben og Kenneth var sammen med Arne Ryge og Anders Christensen med til at udgive bogen i samarbejde med Folkemusiksammenslutningen i 1995. Bogen beskriver en del
af Læsøs danse- og musiktraditioner.
Der er beskrevet mere end 30 traditionelle danse- og danseformer, samt over
100 nedskrevne melodier. Desuden er
der i bogen beskrevet en masse om de
slægter, bogens forfattere har materialet fra.
Der spilles Læsø melodier, som udgangspunkt læres melodierne efter gehør, og der udleveres noder efter behov.
Kurset er åbent for alle instrumenter og
der fokuseres på melodispil.
Spillemændene får herefter en unik
mulighed for at spille med til den efterfølgende danseworkshop.

En spillemandsvandring kan man måske kalde det, i hvert fald vil udflugtsudvalget gerne invitere spillemænd til
at spille, når udflugtsdeltagerne ankommer på et par af udflugtspunkterne.
Er du/I selv tilmeldt turen og gerne vil
være den/dem, der spiller, er det naturligvis også muligt. Tilmeld Jer dette ved
tilmelding til landsstævnet. Det tæller
med i Jeres samlede timeregnskab, hvis
I er tilmeldt som aktive spillemænd.

FUG er 6 spilleglade unge mennesker,
der gerne vil spille til bal. De er som
gruppe lige nu med i et projekt i spillemandskredsen, hvor de har en band
doktor til at hjælpe dem med at tage
temperaturen på deres musik. Tirsdag
aften kan du komme til Bal med FUG,
hvor det handler om at danse til den
gode musik. Alder ingen hindring =
ballet er for alle aldre og for alle, der
har hang til at danse eller måske bare
nyde musikken.

Bangsbo Botaniske Have-dag

FREDE 14 er klar til at gå i luften.

Kræn Jerup musik
Fredag kl. 10.00 – 12.00

Forsvunden Vendsysselmusik har levet
videre i Iowa. Den gamle spillemand
Kræn Jerups oldebarn har overleveret
sin families musik til bl.a. Mette Kathrine. Og hun GLÆDER sig til at lære melodierne ud på rette geografiske sted
igen. Jerup ligger lige nord for Frederikshavn, så det er ganske nærliggende
at spille noget lokalt musik. Kom og spil
gode polka, valse, schottischer og trekanter.

Onsdag 13.00 - 16.00

Workshop torsdag kl. 13.00 - 17.30.

Jeg ved hvor der findes en have så skøn
– i Frederikshavn. Det er Bangsbo Botaniske Have. Og den synes vi også, I skal
nyde.
Onsdag er der lagt op til dans og musik
i det grønne både på det formelle og
det mere uformelle plan med Buskspil.
Hvis du mangler nogle buske at spille
ved, er du meget velkommen til at spille sammen med Fladstrandspillemændene, der vil placere sig ved en god
busk. Du er naturligvis også velkommen
til at finde andre buske sammen med
dine daglige spillevenner eller måske
nogle nye, du finder under stævnet.
Der vil være masser af danseaktiviteter.
Opvisninger af diverse dansegrupper,
og mulighed for selv at danse med,
hvor der nu er plads til det.

Et af årets fedeste tilbud til Betweens
og unge dansere og spillemænd.
Spillemænd og dansere, piger og drenge!!!– hver for sig og sammen skal vi
lege med dansen og musikken. Vi skal
udfordre sammenhængen mellem dansen og musikken, og til det skal vi bruge sjove variationer, fermater, hoptrin,
fede basgange og forkerte polkatrin, der
gør dansen og musikken levende. Vi
glæder os til at se dig! Bedste hilsner
Henrik Larsen og Mette Kathrine Jensen.
Natdans
Hver aften Kl. 24.00 - ??

Kære spillemand – grib dit instrument
og spil op til dans lige til den lyse morgen eller så længe du lyster.

Åben scene
Mandag kl. 21.00-24.00, onsdag kl. 21.0022.00 og fredag kl. 21.00-22.30

Spiller du til daglig i en gruppe, der
gerne vil prøve kræfter med at spille til
et bal med et danseglad publikum, så
tilmeld dig og din gruppe til Åben sceTrin & Toner ∙ Nummer 1 ∙ januar 2014
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Børne- og ungearrangementer
Aktiviteter for familier, børn og
unge
Landsstævne Frederikshavn 2014 tilbyder børn og unge 5 dage med mange
oplevelser inden for dansk folkedans og
spillemandsmusik. De fleste morgener
er der godmorgen dans for børn og familier og for den samme gruppe er der
familielegestue om aftenen. Efterfølgende kan man være sammen i Hyggerummet og slutte dagen med deltagelse i
kreative aktiviteter.
Fælles for alle familieaktiviteterne er, at
alle arrangementerne er tilrettelagt for
de angivne målgrupper, men alle, der
har lyst, kan være med.
Familielegestue
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl.
19.00-20.00

Der vil blive arrangeret familielegestue
næsten hver aften i Østre Lade. Tag mor
og far med til en svingom, hvor det er
på børnenes præmisser.

For gruppen Betweens og unge er der
mulighed for deltagelse i workshops,
opvisning i Bangsbo Botaniske Have,
legestuer, palmestrandspolka, åben
spillescene og natdans.

Betweens og unge legestue
Workshop Betweens og unge
Tirsdag og onsdag kl. 10.00-12.00, samt

Show i Bangsbo Botaniske Have onsdag
eftermiddag
En workshop med mulighed for at deltage i danseshow, der skal kulminere
med show i Blomsterparken, hvor alle
landsstævnets deltagere og parkens øvrige gæster (der er offentlig adgang) har
mulighed for at se hvad ung folkedans
består af.
Du har her rig mulighed for at danse
sammen med andre unge og være med
til at vise et show, som der vil blive talt
om i lang tid i Frederikshavn og omegn!
Som instruktører, der vil hjælpe med at
stable et utroligt show på benene, har
vi fået tilsagn fra Susanne og Vill Plesner-Petersen.

B & U hyggerum
Mandag-fredag kl. 20.00-22.00

Her vil det være muligt at slappe af
med lidt forskellige kreative ting, lave
collage, arbejde med perler, knytte, fingerstrikke, spille et spil, osv.
Godmorgen dans
Tirsdag og onsdag kl. 09.00-10.00

Alle børn og familier i naturlokalet. Vi
siger godmorgen og tager en sving om,
synger, danser og får en god start på
dagen.
Godmorgen rytmik

FREDE 14 er klar til at gå i luften

Torsdag kl. 09.00-10.00
FREDE 14 - Ungefest Tema Hawaii

Familielegestue i Bangsbo Botaniske Have

Torsdag kl. 18.30-23.30 med spisning og
bal
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Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl.
20.00-21.00

Kom og få sved på panden, mød hinanden og tag gerne vennerne med. Der vil
være forskellige instruktører hver aften.
Og når I er færdige kl. 21.00, så tag videre til den næste legestue.
Palmestrandspolka med FUG
Onsdag kl. 16.30-17.30

Ja det lyder helt eksotisk, og er det næsten også. For det er ganske vist: Ved
Frederikshavn har vi den fineste Palmestrand.
Her vil I kunne opleve FUG. De vil ikke
svinge sig i lianerne og ej heller bade,
men de vil endnu engang lade tonerne
flyde fra instrumenterne ud over vandet. Hvis du stiller i dragt, vil vi anbefale badedragt, da der gerne må danses
til de glade toner.

Torsdag kl. 13.00-17.30: Workshop

Et af årets fedeste tilbud til Betweens
og unge dansere og spillemænd
Spillemænd og dansere, piger og drenge!!!– hver for sig og sammen skal vi
lege med dansen og musikken. Vi skal
udfordre sammenhængen mellem dansen og musikken, og til det skal vi bruge sjove variationer, fermater, hoptrin,
fede basgange og forkerte polkatrin, der
gør dansen og musikken levende. Vi
glæder os til at se dig! Bedste hilsner
Henrik Larsen og Mette Kathrine Jensen

For alle børn og familier i naturlokalet

Onsdag mens vi er i parken bliver der
en familielegestue. Tidspunktet er ikke
sat på endnu, men kommer på hjemmesiden, når det ligger klart.
Kom og dans med - for alle - inviter
publikum med ud til en dans.

som du ikke må gå glip af. Pris for hele
aftenen 100 kr.
Hawaiifest torsdag kl. 18.30 med spisning og bal

Tag Palmehatten på og bind dit lændeklæde - så skal der festes, danses, spilles. Det kommer til at foregå i festligt
pyntede lokaler og med Hawaii inspireret mad. Vi håber at se mange fantasifulde og farvestrålende udklædninger,
hawaiiskjorter, bastskørter, blomsterkranse osv. Med andre ord: Årets fest,

Åben Scene
Mandag kl. 21.00-24.00, onsdag kl. 21.0022.00 og fredag kl. 21.00-22.30

Spiller du til daglig i en gruppe, der
gerne vil prøve kræfter med at spille til
et bal med et danseglad publikum, så
tilmeld dig og din gruppe til Åben scene. Der er Åben scene mandag, onsdag
og fredag aften. Du/I kan tilmelde Jer
Åben scene ved tilmeldingen til landsstævnet. Husk at alle gruppens medlemmer tilmelder sig og benytter samme gruppenavn. Det tæller med i Jeres
samlede timeregnskab, hvis I er tilmeldt
som aktive spillemænd.
Vil du gerne til en spillemandslegestue,
hvor der danses med kun lidt instruktion, så gå til bal, når der er Åben scene.
Natdans
Hver aften fra kl. 24.00.

Spillemandskoncert
Fredag kl. 15.30-17.00

Der er sørget for udfordringer og samspilsglæde for børn med musik i kroppen. Den lokale spillemand Bjarne Jensen har påtaget sig opgaven med at lede indøvning af indslag til stævnets
spillemandskoncert.
Udflugter

Er der familier med børn og unge, der
har lyst til en udflugt i ugens løb, kan
man i egen bil foretage en udflugt til
dyrepark og legeland Farm-Fun nær
Aalbæk, hvor der findes over 500 dyr
og fuglearter.
I dyreskoven uden for Bangsbo Botaniske Have findes der en dejlig naturlegeplads, hvor børn kan muntre sig. Måske
kan man være heldig at se krondyr og
andre hjorte, når man bevæger sig
rundt i dyreskoven. Fra legepladsen
kan man også følge en sti, der fører direkte ind i Bangsbo museums sanse- og
krydderhave.
Se det samlede program for B & U på
Landstævne Frederikshavn 2014 hjemmeside og find de aktiviteter, som du er
interesseret i. Disse aktiviteter er planlagt i godt samarbejde mellem Landsstævnets Danse-, Musik og B & U Udvalg.

Stævneprogram for B & U aktiviteter
Mandag, den 14. juli
Tid
Aktivitet
19.00-20.00 Familielegestue - goddag og
velkommen - alle børn og
familier
20.00-21.00 Betweens og Unge legestue
20.00-22.00 B & U hygge
21.00-24.00 Åben spillescene/dansecafe
24.00 - ?
Natdans
Tirsdag, den 15. juli
Tid
Aktivitet
09.00-10.00 Godmorgen dans - børn og
familier
10.00-12.00 Orkesterprøve - børn
10.00-12.00 Betweens og unge workshop
19.00-20.00 Familielegestue - alle børn
og familier
20.00-21.00 Betweens og Unge legestue
20.00-22.00 B & U hygge
21.00-24.00 Bal med FUG
24.00-?
Natdans
Onsdag, den 16. juli

Torsdag, den 17. juli
Tid
09.00-10.00
10.00-12.00
13.00-17.30

Aktivitet
Godmorgen rytmik - familier
Orkesterprøve - børn
FREDE 14 - Ungdomsworkshop
18.30-23.30 FREDE 14 - Ungefest - tema
Hawaii m. spisning og bal
19.00-20.00 Familielegestue - alle børn
og familier
20.00-22.00 B & U hygge
24.00-?
Natdans
Fredag, den 18. juli
Tid
Aktivitet
13.00-15.00 Generalprøve, B & U spil
15.30-17.00 Spillemandskoncert B & U
spil
19.00-20.00 Familielegestue - alle børn
og familier
20.00-21.00 Betweens og Unge legestue
20.00-22.00 B & U hygge - afslutning
21.00-22.30 Åben spillescene/dansecafe
23.00-24.00 Afslutning
24.00-?
Natdans

Tid
Aktivitet
09.00-10.00 Godmorgen dans - børn og
familier
10.00-12.00 Betweens og Unge workshop
13.30
Betweens og Unge optræder
i Bangsbo Botaniske Have
14.00 –
I løbet af eftermiddagen vil
16.00
der være B & U legestue i
Bangsbo Botaniske Have
- kom og dans. For alle. Hold
øje med opslag i haven om,
hvornår legestuen starter.
16.30-17.30 Palmestrandspolka m. FUG Alle
18.30-20.30 Fællesspisning for alle
20.00-21.00 Betweens og Unge legestue
20.00-22.00 B & U hygge
21.00-22.00 Åben spillescene/dansecafe
24.00-?
Natdans
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Seniorarrangement
Onsdag kl. 11.30-24.00
Til landsstævnet i Frederikshavn har vi
valgt at planlægge en dag, hvor de forskellige arrangementer lige så godt
kunne være beregnet til seniorer. På
den måde kan vi være sammen om oplevelserne. Det er muligt for både stævnedeltagere og for gæster udefra at
vælge mellem følgende muligheder.
Tilmelding fortages på hjemmesidens
tilmeldingsskema med markering af at
man er 60+danser.

SENIORPROGRAM
Tid
11.30-13.00
12.3013.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
16.30-18.00
18.30-20.30
19.00-21.00
21.00-23.00
21.00-24.00
21.00-22.00
22.30-23.30

Aktivitet
Rundvisning i Bangsbo Botaniske Have
Rundvisning i dragtudstilling og hårsamling
Buskspil, Bangsbo Botaniske Have
Dans i Bangsbo Have - familielegestue og forskelligt andet
Dragtudstilling og arbejdende værksteder
Mød instrumentmager Jørgen Farum, harmonika, på Bangsbo Museum
Mød instrumentmager Helmer Thomsen, violin, på Bangsbo Museum
Sangeftermiddag v. Henrik Strøm
Fællesspisning for alle regioner m.fl.
Spillemandskredsens Forlag ApS - Salg af noder og musik
Salgsudstillingen er åben
Legestue
Åben spillescene
Kirkekoncert i Abildgård Kirke

Udflugter og byvandringer
BESKRIVELSE AF TURENE
Morgentur
- vandretur m. morgenkaffe i det fri
Mødested: P-pladsen ved Bangsbo
Museum, Vrangbækvej - kl. 7.15

Turen går først igennem en del af
Bangsbo Dyrepark, som er 100 td. land
indhegnet skov og eng med ca. 40 fritgående dådyr, kronhjorte og sikahjorte.
Derefter fortsættes op til Pikkerbakken.
Pikkerbakken er en del af en 3 km lang
kystskrænt, der er dannet i istiden. Den
imponerende skrænt skyldes bl.a., at
området har oplevet Danmarks største
landhævning.
Selve Pikkerbakken rejser sig 71 meter
over havet. Herfra er der et fantastisk
panorama over Frederikshavn by, Læsø,
Skagen og Hirsholmene i Kattegat.
Turen varer ca. 2 timer og tilbydes onsdag og fredag.
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Byvandring
Mødested: Krudttårnet, Kragholmen 2,
9900 Frederikshavn

Vi skal se Krudttårnet, kirken og Fiskerklyngen.
Oprindeligt lå Krudttårnet frit på et
næs, som ragede ud i Kattegat. Havet
omkring det gamle citadel blev fyldt op,
og Krudttårnet blev klemt inde mellem
bygningerne i byens nye store arbejdsplads - et moderne skibsværft. Derfor
besluttede man i 1974 at flytte Krudttårnet til dets nuværende placering på
en mere hensigtsmæssig plads 270 meter fra dets oprindelige ståsted. Arbejdet tog 13 måneder, og transporten af
den kolossale bygning foregik i et stykke.
Fiskerklyngen er Frederikshavns første
bebyggelse. Bebyggelsen stammer oprindeligt fra 1568 og var bindingsværkshuse. Nuværende huse er fra
1800 og frem. Der er brostensbelagte
gader og stræder.
Turen varer ca. 2 timer og tilbydes
mandag kl. 14.00-16.00, tirsdag og
torsdag kl. 09.00-11.00

Cykeltur m. kaffe og kage
Mødested: Porten på Knivholt, kl. 9.00.

Vi cykler de ca. 14 km til Nellemanns
Have i Sæby. Turen foregår det meste af
vejen på cykelsti og ad en tidligere banestrækning.
Der vil være rundvisning i haven, som
rummer Nordeuropas største samling af
paradisæbletræer. I dag drives og vedligeholdes haven af en fond og Frederikshavn Kommune.
Når man har set sig om i haven, kan
man enten kigge på byen, gå tur langs
strandpromenaden eller bare cykle tilbage til Frederikshavn.
Turen tilbydes tirsdag og torsdag.

Hirsholmene
- sejltur og guidet rundvisning på øen
Mødested: Ved Pier 5, Nordhavnen - færgen sejler kl. 8.30 og kl. 11.00 - Der er
plads til 12 personer på færgen. Tur til
Danmarks nordligste øer ca. 7 km nordøst
for Frederikshavn.

Dines Skafte Jespersen, tidligere formand for landsforeningen, var som ung
lærer på Hirsholmene og ligger nu begravet derovre. Dines er desuden kendt
som forfatter til Troldepus bøgerne, som
mange sikkert har læst som børn. Hans
datter vil vise rundt og fortælle om øen,
der har et rigt fugleliv.
Holmene har et samlet areal på 45 ha.
Øerne har været beboet i 500 år. I sidste halvdel af det 19. århundrede, boede der over 200 personer på hovedøen.
De mange mennesker var beskæftiget
med tilhugning af sten, som blev benyttet blandt andet til havneanlæg andre
steder i landet.
I dag er de fleste af øens 19 boliger lejet ud som sommerboliger. Siden 1938
har Hirsholmene været fredede som naturvidenskabeligt reservat. Holmene
besøges hvert år af mellem 6.000 og
8.000 personer.
OBS.: Bemærk venligst, at det ikke er
muligt at købe mad eller drikkevarer på
øen.
Turen varer ca. 4,5 time og tilbydes
mandag og torsdag,
Læsø - sejltur og en ca. 4 timers guidet
bustur rundt på øen
Mødested: Læsøfærgens terminal, Ø pladsen, Sydhavnsvej, kl. 7.30. Hjemkomst til
Frederikshavn kl. 16.30.

Læsø er den største ø i Kattegat, beliggende omtrent midtvejs mellem Frederikshavn og Göteborg.
Læsø er bl.a. kendt for sine gamle gårde med tangtage, hvor man brugte ålegræs (åletang) som tækkemateriale.
Mange af disse tage er gennem tiden
gået tabt, men der findes stadig nogle
bevaret. Traditionen med tangtage opstod, fordi Læsøs jordforhold gør dyrkning af korn besværlig. Igennem tiden
har den væsentligste ressource på Læsø
været saltet, der har dannet grundlag

for det største erhverv på øen. Man kan
således finde beretninger om saltproduktionen på Læsø helt tilbage til
1300-tallet. Vi skal besøge saltsyderiet.
Turen tilbydes tirsdag og torsdag.
OBS: 3 håndmadder til 35 kr. kan bestilles ved tilmeldingen.
Øl og vand kan købes på turen.
Kunstskoven/
Den hemmelige skov m. kaffe og kage
Mødested: Vagthuset i Fylleledet skov,
Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn kl. 10.00.

Skoven er privatejet, og vi skal med
ejeren en tur rundt i skoven, der er fyldt
med bunkers, som nu er blevet til arbejdende værksteder eller atelier med
kunstudstillinger.
Siden december 2005 har Birgit og
Jens Erik Huulgaard huset mange forskellige kunstnere og deres værker.
Skovens små tilhørende huse anvendes
som værksteder for kreative sjæle, og
bunkerne er bl.a. ideelle til udstilling af
kunst og kunsthåndværk. Der findes ikke mange steder, hvor man kan opleve
den helt specielle stemning, der er under en udstilling i det specifikke rum en
bunker sætter rammen for.
Turen tilbydes onsdag og fredag

Råbjerg Mile m. guidet tur og forfriskning
Mødested: P-pladsen ved Råbjerg Mile,
Råbjerg Mile Vej, 9990 Skagen, kl. 09.30.

Kør mod Skagen, i rundkørslen ved Hulsig drejes mod Kandestederne, efter ca.
4 km drejes til venstre ad Råbjerg Mile
vej.
Vi skal på en guidet tur se Råbjerg Mile,
der er en af de største vandreklitter i
Europa. Omkring 3,5 millioner m3 sand
rummer den imponerende 35-40 meter
høje sanddynge, der danner en "miniørken" på næsten 1 km2. Med en gennemsnitshastighed på 15 meter (varierer fra 0 - 30) bevæger klitten sig med
den fremherskende vind mod nordøst.
Gennem fredning er milens fortsatte frie
vandring blevet sikret, om end der endnu ikke er taget højde for, at den om
100 år vil begrave hovedvejen til Skagen.
Vi skal også se den ensomt beliggende
Råbjerg Kirke og kirkegård få km syd
for milen. Det ligger som monumenter
over et sogn, hvor de fleste gårde og
huse forsvandt i sandet.
Turen tilbydes fredag.

OVERSIGT UDFLUGTER OG BYVANDRINGER
Dag:
Mandag

Turen er:
Sejltur til Hirsholmene m. guide - ca. 4½ time
Sejltur til Hirsholmene m. guide - ca. 4½ time

Tidspunkt:
08.30-13.00
11.00-15.30

Byvandring, møde v. Krudttårnet

14.00-16.00

Læsø m. guidet busrundtur - saltsyderiet og tangtage
Byvandring, møde v. Krudttårnet

07.30-16.30
09.00-11.00

Cykeltur til Nellemanns Have i Sæby - m. kaffe

09.00-

Onsdag

Morgentur, møde v. Bangsbo Museum - m. morgenkaffe
Kunstskoven m. kaffe

07.15-09.15
10.00-12.00

Torsdag

Læsø m. guidet busrundtur - saltsyderiet og tangtage
Sejltur til Hirsholmene m. guide - ca. 4½ time

07.30-16.30
08.30-13.00

Byvandring, møde v. Krudttårnet

09.00-11.00

Cykeltur til Nellemanns Have i Sæby - m. kaffe

09.00-?

Sejltur til Hirsholmene m. guide - ca. 4½ time

11.00-15.30

Morgentur, møde v. Bangsbo Museum - m. morgenkaffe
Kør selv + Guidet tur over Råbjerg Mile - m. forfriskning

07.15-09.15
09.30-?

Kunstskoven m. kaffe

10.00-12.00

Tirsdag

Fredag
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Andre arrangementer
AFSLUTNINGSARRANGEMENT
Fredag kl. 23.00

Arrangementet er på nuværende tidspunkt i støbeskeen, så vi kan ikke røbe
så meget. Men vi er helt sikre på, at det
bliver et både højtideligt og stemningsfuldt punktum for vores landsstævne.

Helmer Thomsen, Sindal, violinbygger
og reparatør af små og store strygeinstrumenter vil vise, hvad han kan udrette på sit værksted. Det bliver muligt
at se eksempler på violiner, som han
har bygget. Kom og få en snak med
Helmer, få hans vurdering, hvis dit instrument er løbet ind i skavanker.

INSTRUMENTVÆRKSTED
Onsdag kl. 13.00 - 16.00.

vil det være muligt at møde 2 instrumentmagere på Bangsbomuseet
Jørgen Farum, Lyngså, åbner for harmonikaen og dens hemmeligheder. Harmonikaens registreringsmuligheder og
principper vises sammenholdt med de
stemmer harmonikaen indeholder. Her
vil du kunne få et indblik i, hvordan der
ser ud inden i kassen, få små fif til vedligehold, du selv kan lave for at holde
din harmonika i topform. Samtidig kan
du få noget at vide om grundprincipperne omkring stemning af harmonikaen.

ARBEJDENDE
HÅNDARBEJDSVÆRKSTED
Tirsdag og onsdag fra 13.00 - 16.00

I forbindelse med dragtudstillingen i
Bangsbo Museums riddersal, har vi også arbejdende syværksteder. Her kan
man følge arbejdsgangen i de gamle
håndarbejdsteknikker, f.eks. tamburering, tylstrækning, broderi på tyl, knipling, syning af sløjfer, strik, syning af
floss og en forklaring på ”afbundet”
garn til kulørte strikhuer.

Forplejning
BESTILLING AF MORGENBRØD
Der bliver mulighed for at bestille morgenbrød hver dag, bestillingssedlen ligger i jeres velkomstpose.

KAFFEBOD
I Vestre Lade vil der være en bod, hvor
man om aftenen fra kl. ca. 20.00 til legestuen slutter kan købe kaffe/te, kage,
is samt fadøl, Knivholt-vin og vand
m.m.

FROKOST
Hver dag mellem kl. 12.00 - 13.30
Salg af ”Tørrede Jyder”, en gammel
vendsysselsk ret, som vi synes hører til,
når I besøger en havneby. Dertil serveres en malurtbjesk. Pris 40,00 - skal
bestilles ved tilmelding.
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Retten består af to saltede og tørrede
isinger, som er stegt. Dertil to halve stk.
rugbrød m. smør og remoulade efter ønske.
Bjesken er fremstillet i Vendsyssel, og
krydret med strandmalurt.

AFTENSMAD

net, bliver der mulighed for at bestille
varm mad hver aften.
Retterne skal forudbestilles og alle priser er uden drikkevarer.

PØLSER
Efter legestuen, har vi salg af pølser, så
I ikke behøver at gå sultne i seng.

Hvis man ikke har lyst til at stå i køkke-

Menu
DAG
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

MENU
Lasagne m. salat og brød
Fadkoteletter m. bulgur og salat
Alle spiser sammen
Helstegt gris m. 3 slags tilbehør
Skinkegryde m. kartoffelmos og brød
Kyllingebryst m. ris, karrysauce og salat

TID
PRIS
18.00-19.00
70
18.00-19.00
70
18.30-20.30
100
18.00-19.00
18.00-19.00

70
70

Forskelligt
LÆR KNIVHOLT AT KENDE

SPIS SAMMEN

LEJE AF CYKLER

Søndag kl. 17.00 - 17.30 og 18.30 - 19.00

- ONSDAG 18.30 - 20.30

Du kan komme med på en rundvisning
på Knivholt sammen med stedets leder,
Olav Madsen, hvor du dels kan høre lidt
om herregården og desuden få vist det
område, du skal færdes i resten af
ugen. Skal bestilles ved tilmelding

Som noget nyt vil vi lave en spis sammen aften, hvor alle der er tilmeldt
stævnet kan spise på den store gårdsplads, så vi får en kæmpefest. Det kommer til at foregå således, at man enten
køber maden ved tilmelding eller selv
tager den med. Ligeledes tager man
selv bord og stole med og møder op
onsdag kl. 18.30. Der findes dog bord/
bænke sæt til de, der bor på skolelogi
og til ”seniorarrangementet”. Denne aften begynder legestuen først kl. 21.00,
så der er afsat tid til, at man kan deltage.
Menuen bliver helstegt gris med tilbehør til en pris på 100 kr. Der kan desuden købes Knivholt-vin, fadøl og vand
- eller man kan selv tage drikkevarer
med.

Vil du opleve Frederikshavn og omegn
på cykel, men har du ikke mulighed for
at medbringe en, så kan der lejes forskellige steder i Frederikshavn kommune. Bl.a. ved Cykelgården tlf. nr. 9846
1410. Hvis du, efter at have lejet en cykel, henvender dig til stævnesekretær
Kirsten Svendsen vil der være mulighed
for at få cyklen bragt til Knivholt.

ADGANGSKONTROL
Der vil være kontrol ved alle de arrangementer, som kræver stævnearmbånd
eller billetter.

FANER
Vi ønsker, at rigtig mange tager foreningsfanen med til Frederikshavn, så
den kan være med til at pynte under
stævnet.
Fanerne skal desuden bruges ved stævneåbningen, hjemstavnsmødet og til afslutningsarrangementet. Ved de to
førstnævnte arrangementer skal der også være en fanevagt.

STÆVNEFOTOS
Det er dejligt, at Aalborg Reklamefoto
også vil fotografere under hele stævnet
i Frederikshavn. Billederne vil løbende
blive udstillet i Østre lade, og man kan
kigge på dem og bestille indtil afrejse
lørdag d. 19. juli.

SVØMMEHAL
Der findes en dejlig svømmehal i Frederikshavn. Den er i øjeblikket under renovering, så den fremtræder fin og ny
når I kommer til byen. Det betyder
imidlertid, at vi ikke kan oplyse åbningstider og priser, men det får vi på
et senere tidspunkt.

LANDSSTÆVNE T-SHIRT
Stævne T-shirten i 2014 bliver koboltblå med landsstævnets logo på. Gå ind
og se foto på hjemmesiden. Der vil også
blive mulighed for at købe en polotrøje.
Standard T-shirt i børnestørrelse 4-6 år,
8-10 år og 12-14 år - 75 kr.
Standard T-shirt i voksen fra str. S til
XXXL - 100 kr.
Damemodel fra str. S til XL - 100 kr.
OBS: Disse trøjer er slimline og ret små
i nr. (Eks. L er ca. 40-42)
Polotrøje - voksen standard model fra
str. S til XXXL - 125 kr.

STÆVNEEMBLEM
Bemærk venligst, at det lille metal
stævneemblem skal bestilles separat prisen er 35 kr.
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Stævnepriser
Trin og toner januar priser
Deltagerpris
Stævnemærke, voksen fra 26 år
730
(tilmeldt før 1. april)
Stævnemærke, voksen fra 26 år
830
(tilmelding 1. april eller senere)
Stævnemærke, unge mellem 15 og 25 år
500
(tilmeldt før 1. april)
Stævnemærke, unge mellem 15 og 25 år
600
(tilmelding 1. april eller senere)
Stævnemærke, B&U fra 5 til 14 år
290
(tilmeldt før 1. april)
Stævnemærke, B&U fra 5 til 14 år
390
(tilmelding 1. april eller senere)
Stævnemærke, børn under 5 år
0
Camping eller skolelogi, voksne fra 26 år pr. person
270
Camping eller skolelogi, unge mellem 15 og 25 år pr.
190
person
Camping eller skolelogi, B&U fra 5 til 14 år pr. person
105
Camping eller skolelogi, børn under 5 år
0
Ekstraplads til campingvogne over 8 m
185
Ekstraplads til fællestelt på max. 6,5 x 8 m
185
Ekstraplads til fællestelt på max. 6,5 x 16 m
370

KURSER
Læsødanse
Mors/thydanse
Dans og bliv bedømt

50
50
50

B&U AKTIVITETER
Godmorgen rytmik
Godmorgen dans
Workshop unge Between tirsdag og onsdag
Palmestrandspolka
Frede 14
Workshop between og unge torsdag
Hawaifest for between og unge

0
0
50

50
100

ØVRIGE ARRANGEMENTER
Seniorarrangement
Rundvisning på Knivholt søndag
Rundvisning i Bangsbohaven onsdag

75
20
50

ANDET
KONCERTER OG ANDRE MUSIKAKTIVITETER
Spillemandskoncert
Sangarrangement
Workshop Læsødanse for spillemænd
Musikkursus Kræn Jerup/Dwight Lamb
Kor
Kirkekoncert

50
50
50
50
0
25

UDFLUGTER
Byvandring i Frederikshavn
Morgentur m/kaffe og rundstykke
Kunstskoven m/kaffe og kage
Cykeltur til Sæby med kaffe og kage
Råbjerg Mile kør selv tur
Hirsholmene sejltur uden mad og ingen mad på øen
Læsø sejltur og bustur
Læsøturen køb 3 håndmadder serveres på Læsø tirsdag eller torsdag
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50
30
50
50
50
150
300
35

Stævneemblem
T-shirts - børn
T-shirts - voksen SLIMLINE S-XL
T-shirts - voksen Standard S-XXXL
Polo shirts - voksen
1-dags stævnemærke for voksne fra 26 år
gælder fra kl. 08.00 til 02.00
1-dagsstævnemærke for unge mellem 15 og 25 år
1-dagsstævnemærke for B&U mellem 5 og 14 år
1-dagsstævnemærke for børn under 5 år

35
75
100
100
125
210
160
110
0

BESTILLING AF MAD
Helstegt pattegris onsdag aften i gården kl. 18.30 pr.
person
Dagens ret mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
Tørrede jyder med et glas bjesk

100
70
40

det sker i din region

Det sker i
din region
Region Nordjylland
Medlemsmøde med valg til
Regionsbestyrelsen
Lørdag den 11. januar 2014 kl. 13.30
Ommihuset, Filstedvej 10, 9000 Ålborg
Dagsorden ifølge vedtægterne se mere på
www.folkedans.dk Region Nordjylland.
Alle medlemmer af Landsforeningen
Danske Folkedansere i Region Nord er
velkommen. Hver forening har 2 stemmer ved personligt fremmøde.
Der serveres kaffe og kage.
De bedste hilsner Kirsten
PR-medarbejder Region Nord

Region Syddanmark
Regionsmesterskab
Der afholdes regionsmesterskab i Region Nord søndag den 23. marts 2014 i
Ridemandsmølle, Ridemandsmøllevej,
Godthaab, 9230 Svenstrup.
Landsforeningens konkurrenceudvalg
har udvalgt følgende danse:
Dans
Den
Ommelske
Sjijnmyravalsen nr. 1
Rheinlænderpolka

Hæfte
Avernakø
Bornholm

Nr. i ”358”
Noder fra beskrivelseshæftet
568

Frit koreo
graferet

Kyndelmissefest
Lørdag den 1. februar 2014 kl. 19.3023.30 Sæby Kulturhus, Rådhus Allé 2,
9300 Sæby
Danseledere

Ture Andersen og Inger Jensen.
Musik: Spillemandskredsen, Nordjyllands Spillemænd

Konkurrenceudvalget vælger også dommere og spillemænd. De tre bedst placerede par præmieres og får invitation
til at deltage i ”Landsfinale” for regionsmestre den 10. maj 2014 i Middelfart.
Deltagerne skal være medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere eller
Danske Folkedanseres Spillemandskreds.

Pris

Entré inkl. kaffe og kage 75 kr. og underholdning af Trio A Capella.
Tilmelding

Senest den 25. januar 2014 til Vita Ugilt
tlf. 9846 2533 eller mail: vita.ugilt@pc.dk
Danseudvalget Nordjylland

Tilmeldingsfristen

er den 1. februar 2014.
Tilmeldingsblanket findes på Landsforeningens hjemmeside www.folkedans.
dk under konkurrencer-regionsmesterskaber.
Pris

Rejsen i 2014 bliver til Mähren i
Tjekkiet.

150 kr. pr. par, betales ved tilmelding.

Glæd jer til en rejse til Mähren i Tjekkiet i 2014 det bliver i uge 35.
Tilmelding kan ske efter den 12. marts
2014, 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
23. marts 2014 kl. 14,00 på Biblioteket,
Skolegade, Brønderslev.
Rejseudvalget for folkedansere
Region Nordjylland

Konkurrencen begynder kl. 14
Hilsen
Danseudvalget i Region Nord

Medlemsmøde og Regionsvalg
2014
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 26. januar kl. 10.00
Mød op og vær med til at bestemme,
hvem der skal repræsentere din landsdel.
Program

• Velkomst
• Indlæg fra Regionsbestyrelsen
• Indlæg ved Trine Andersen om       
Landsstævnet i Frederikshavn 2014
• Indlæg om det nye kursus ”Udvikling
af Egendans”
• Regionsvalg
1. Valg af dirigent
2. Styrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af arbejdsplan og
budget
6. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen
På valg er:
1. Kaj Friis
2. Kristian M. Pedersen
3. Hans Ole Andersen
4. Nyvalg for 1 år, da Jørn Pogager har valgt at træde ud af regionsbestyrelsen
7. Info om valgresultatet
8. Eventuelt
Valgregler

Hver forening har 2 stemmer (behøver
ikke at sidde i bestyrelsen), og der kan
kun afgives én stemme pr. person. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgperioden er 2 år.
Forslag skal være regionsbestyrelsen i
hænde senest 17. januar.
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Det sker i
din region
Region Midtjylland
Tilmelding

Skal ske senest 5 dage før mødet til Kaj
Friis - mail: kajfriis@hotmail.com - tlf.
30 64 26 30
Med venlig hilsen
Kristian M. Pedersen, Hilmar Mikkelsen,
Arne Nielsen, Hans Ole Andersen,
Kaj Friis og Anne-Grete Jensen
NB: Vi sørger for formiddagskaffe og
brød. Tag selv frokostmadpakken med –
vi giver en øl/vand
Vi glæder os til at se jer!

Træning til Regionsmesterskab
2014 – for dig, der gerne vil
udvikle din dans.
Vi bliver selvfølgelig meget glade, hvis
du stiller op til konkurrencen, men du
er meget velkommen til træning, selv
om du ikke stiller op.
3 lørdage fra 13.00 til 16.00:
11. januar; 22. februar og 15. marts
I Gjern Skoles gymnastiksal,
Søndergade 17, 8883 Gjern
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.
Spillemand: Poul Erik Damgaard.
Instruktør: Marianne Johansen.
Medbring: Skiftesko, eftermiddagskaffe
og godt humør.
Pris: 60 kr. pr gang.

Spillemænd

Spillemand til kurset er Poul Erik Damgaard (harmonika), til legestuen vil spillemændene være Poul Erik Damgaard
(harmonika) Susanne Segalt (violin)
Tonny Lund Jensen (violin)
Program

13,00-17,00 Kursus i sydslesvigske
danse afbrudt af en kaffepause.
17,00-19,00 Spisepause - mad kan købes (se nedenfor)
19,00-23,00 Legestue afbrudt af kaffepause
Kaffe og mad

Kaffe eftermiddag og aften koster 30 kr.
pr. gang, dagens ret til aften koster 50
kr. og vælger man alle tre dele koster
det 100 kr. i alt.
Priser

Information

Lise Tauber – Helst på mail: Folkedans.
Midt@gmail.com – eller evt. 23 72 60 37.
Vi glæder os til at se dig/jer til 3 meget
spændende træningsdage.
Mange hilsener
Danseudvalget

Prisen for kurset er 60 kr., legestuen
60 kr. Vælger man begge dele er prisen
100 kr. i alt.
Dvs. man kan få kursus, legestue, to
gange kaffe og aftensmad for kun 200
kr!
Tid og sted

Inspirationsdag
Danske Folkedansere Region Midt i samarbejde med Silkeborg Lysbro Folkedansere, inviterer til en spændende dag, hvor
der om eftermiddagen vil være kursus i
"sydslesvigske danse". Disse dejlige danse virker ikke udenlandske, da de jo kommer fra det gamle danske område, men
da bøgerne er skrevet på tysk, kan der
være vanskelige udtryk, som du får oversat på dette kursus. (Ordliste udleveres!)
Om aftenen er der legestue, hvor vi sikkert får repeteret et par af dansene fra
eftermiddagens kursus.
Instruktør

Instruktør på kurset og legestue er Hanne Mølgaard, Viborg
28
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Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg
- lør. d. 15. feb. 2014 fra kl. 13,00 23,00
Tilmelding

Tilmelding senest d. 8. feb. til
Gert Nielsen Tlf. 61602628 eller
mail kagens@gmail.com
Kaffe og aftensmad bestilles ved tilmelding.
Øl og vand kan købes til særdeles rimelige priser.
Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os
ret til at aflyse arrangementet.
Se også indbydelse på Regionens hjemmeside.

det sker i din region

Region Sjælland
Instruktør / medlemsmøde i
Region Sjælland
Lørdag d. 18. januar 2014
Aktivitetscenter Daugården, Thujavej
10, 4683 Rønnede
Instruktørmødet starter kl. 10.00, hvor
der vil blive en orientering om landsstævnet i Frederikshavn 2014
Astrid Haim Thomsen og Jacob Koch
kommer og gennemgår stævnedansene.
Instruktører og andre interesserede
er velkommen. Det er gratis.
Kl. 12.00 spiser vi vores medbragte
mad, dertil vil regionen servere øl /
vand.
Medlemsmødet 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 mødet)
5. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2015
inkl. budget
6. Valg til regionsbestyrelse
på valg
• Hanne Hansen genopstiller
• ???
• ???
7. Eventuelt
Som I kan se mangler der 2 personer i
bestyrelsen, så er der nogle der går
rundt med tanken om at gå ind i bestyrelsesarbejde, men ikke ved hvad det
drejer sig om, så ring til en uforpligtende snak med mig.
Husk der kommer ingen ind i bestyrelsen, før man selv har sagt JA.
Vi glæder os til at se så mange som
muligt.
På bestyrelsens vegne
Poul Erik Christensen

Region Hovedstaden
Dansekursus
Region Sjælland afholder dansekursus
hvor emnet er
Scottish-varianter og Pardanse
Søndag den 26. januar 2014 kl. 10-16
i Egely Forsamlingshus, Sorø Landevej
241, Eggeslevmagle, 4230 Skælskør.
Instruktør: Bente Bendt, spillemand:
Bjarne Grue Knudsen
Kl. 12.00, vil vi nyde en velfortjent frokost. Medbring selv alt service samt
hvad I skal spise og drikke. Øl og vand
kan købes til fornuftige priser.
Derefter danser der igen, kl 16.00 slutter dagen kun afbrudt af en kaffe/tepause
For de kr. 75,00 dagen koster glæder vi
os til at se rigtig mange til en hyggelig
og lærerig dag.
Mange glade folkedanserhilsener
Poul Erik Christensen

Søndagsdans i region
Hovedstaden og region Sjælland
Søndag den 2. februar 2014 kl. 13 - 17
danser vi pardanse på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde
Vi træner de 3 danse som er planlagt til
regionskonkurrencen,
men der bliver også tid til andre gode
pardanse.
Alle kan være med også selv om du ikke lige ved om du vil deltage til regionsmesterskabet.
Få pardansen til at hænge sammen.
Gode råd vil vi alle få med os hjem på
sådan en dag.
Instruktør: Christian Obel
Musik: Lena Rasmussen og Mads Christensen
Helle og Poul Erik

LDF Region hovedstaden ønsker
alle et godt nytår.
Samtidig vil vi opfordre alle til at sætte
kryds i kalenderen den 17-01-2014 kl.
19 hvor der indkaldes til regionsvalg /medlemsmøde.
På Herlev Byskole afd. elv, Ederlandsvej
23 , 2730 Herlev af hensyn til kaffe /
the og brød bedes i give besked om
hvor mange i kommer senest 15 januar
på mail. helleogleif.madsen@mail.dk
Hilsen
Bestyrelsen

Søndagsdans i region
Hovedstaden og region Sjælland
Søndag den 2. februar 2014 kl. 13 - 17
danser vi pardanse på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde
Vi træner de 3 danse som er planlagt til
regionskonkurrencen, men der bliver
også tid til andre gode pardanse.
Alle kan være med også selv om du ikke lige ved om du vil deltage til regionsmesterskabet.
Få pardansen til at hænge sammen.
Gode råd vil vi alle få med os hjem på
sådan en dag.
Instruktør: Christian Obel
Musik: Lena Rasmussen og Mads Christensen
Helle og Poul Erik
Dette er optakt til Regionskonkurrencen, som afholdes 30. marts 2014.
Husk at tilmelde dig dagen.
Ring til regionen og hør nærmere
Helle og Leif:
49112635 eller 23721819
Poul Erik: 21359575

Dette er optakt til Regionskonkurrencen, som afholdes 30. marts 2014
Husk at tilmelde dig dagen.
Ring til regionen og hør nærmere.
Helle og Leif:
49112635 eller 23721819
Poul Erik: 21359575
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”Thyregodtræf”
lørdag den 15.
februar 2014
Stort spillemandstræf, dansekursus og
folkedansebal på Thyregod skole lørdag
den 15. februar. Spillemændene starter
kl. 10 og øver hele dagen, så vi kan
spille op til stort bal om aftenen. Dansekurset starter kl. 13.30 med Ib Jensen, Als.
Kl. 19.30 – 20.00 ”Koncert” med børne-/ungdomsholdene herefter:
Folkedansebal med danseleder Ib Jensen, Als og forspiller Bent Melvej, Viborg og spillemandskursister.
Fuld fart på dansen med danseleder Ulla Madsen, Hvide Sande og forspiller
Ove Andersen, Bjerregrav og spillemandskursister.
Børnedans med Noa Shamir, Odense og
forspiller Vibeke Smidt, Dørken og spillemandskursister.
Kl. 23.30 Natmad for spillemænd og
dansere og herefter mulighed for natdans.
Arrangementet er åbent for alle interesserede. Tilskud/samarbejde med Danske Folkedansere reg. Syd og Kultur
Vejle.
Arrangør er Thyregod Spillemænd og
folkedansere.
Ring eller skriv efter program for dagen/weekenden.
Mail: mannyskj@gmail.com eller mobil:
30343566
Spillemandshilsner
fra Manny Skjærbæk

Indkaldelse til
generalforsamling i
Danske Folkedanseres
Spillemandskreds
Alle medlemmer af Danske Folkedanseres Spillemandskreds indkaldes hermed
til ordinær generalforsamling
søndag den 2. marts 2014 kl. 10.00
på Nymarksskolen, Nymarken 47,
5300 Kerteminde
DAGSORDEN

1.
2.
3.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning forelægges
til godkendelse
4. Fremlæggelse af det forløbne års
regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag fra
foreningens medlemmer eller styrelsen
6. Fastsættelse af kontingent
7.		 Styrelsens arbejdsplan for det kommende år

Valg af formand: Ingolf Ryom Nielsen (accepterer genopstilling)
9. Valg af styrelsesmedlemmer:
på valg er Birger Jensen (accepterer genopstilling)
på valg er Anne-Grete Jensen (accepterer genopstilling)
10. Valg af 2 suppleanter:
		 på valg er Claus Lisberg (accepterer
genopstilling)
		 ny kandidat efterlyses
11. Valg af revisor og suppleant
på valg er Henning Søndergaard
Andersen, revisor (accepterer genopstilling)
på valg er Erik Nielsen, revisorsuppleant (accepterer genopstilling)
12. Eventuelt

Den 28. februar – 2. marts 2014

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

Generalforsamling

BEMÆRK

Den 2. marts 2014

Generalforsamlingen starter kl. 10.00
- infomøde kl. 9.00

Thyregodtræf
Den 15. februar 2014

Spillemandstræf og Generalforsamling

Spillemandskalenderen

8.

Spillemandsuddannelsen Bjerringbro
Den 28. juni – 5. juli 2014

Region Nordjylland – Valg til regionsbestyrelsen
Den 31. januar 2014

spillemandskredsen 

Spillemandstræf og Generalforsamling
i Danske Folkedanseres Spillemandskreds 28. februar til 2. marts 2014
på Nymarksskolen, Nymarken 47, 5300 Kerteminde
Weekendens program

Fredag den 28. februar
Kl. 19.00-20.00 Ankomst og indkvartering på skolen
Kl. 20.00-22.00 (ca.) Sammenspil under ledelse af Lene og
Aksel Sand Nielsen.
			
Herefter hyggeligt
samvær med lidt godt
til ganen
Lørdag den 1. marts
Kl. 08.00-09.00 Morgenkaffe
Kl. 09.00-12.00 Workshop med Frederik Pustelnik
Kl. 12.00-13.30 Frokost
Kl. 13.30-17.30 Workshop fortsat afbrudt af kaffepause
Kl. 18.00-19.00 Middag
Kl. 19.30-23.30 Legestue med Frederik
Pustelnik som forspiller
Kl. 24.00Natmad
Søndag den 2. marts
Kl. 08.00-09.00 Morgenkaffe
Kl. 09.00-10.00 Diverse informationer
fra regionerne og styrelsen
Kl. 10.00
Generalforsamling i
Danske Folkedanseres
Spillemandskreds
Derefter ca.
12.00
Frokost og hjemrejse

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

Foregår på skolen, og alle medbringer
selv madrasser/seng, soveposer/sengetøj, toiletgrej, håndklæder o.lign.
Hvis I ønsker at sove mere komfortabelt,
er I velkommen til for egen regning at
finde andet natlogi. Der er mange muligheder.

Spillemandskredsen og
Kertemindeegnens Folkedansere
Legestue med stort orkester under ledelse af Frederik Pustelnik
Lørdag den 1. marts kl. 18.00 i
Nymarksskolens Aula
Vi håber, at rigtig mange folkedansere
kommer til legestuen lørdag aften, hvor
det store og veloplagte spillemandsorkester spiller til dans. Se invitationen i
næste nummer af Trin og Toner.

Forplejning

Tak til Kertemindeegnens Folkedansere,
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. Desuden eventuelle oplysninger om diabetes, vegetar og lignende.
Bindende tilmelding senest søndag den
9. februar 2014 til
Anne-Grete Jensen
Mail: angrjens@gmail.com
Tlf.: 24 60 63 98
Post: Egeskovvej 127, 7000 Fredericia

Spillemandskredsen
Region Nordjylland
Indkalder hermed til valg til regionsbestyrelsen
Den 31. januar 2014 kl. 19.30 på
Vestergården, Annebergvej 73 i
Aalborg.
Erik Vognsen Nielsen

Jelling Spillemandslaug
www.jellingspillemandslaug.dk
CD salg og Booking
tlf.: 29246812
mail: ore@jellingnet.dk
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DFS Spillemandsuddannelsen
Bjerringbro 28. juni - 5. juli 2014
En hel uge med spillemandsmusik på
Nørgårds Højskole i Bjerringbro er i
vente. Det er blevet tid til at reservere
en uges ferie til sommerens fede musik
oplevelse – nemlig DFS Spillemandsuddannelsen i Bjerringbro.
Som ved tidligere udgaver er fokus stadig på håndværket at spille til dans. Det
er en udfordrende disciplin som ikke
gøres ved blot at kunne læse noderne.
Derfor indeholder Spillemandsuddannelsen en række forskellige fag, som fører kursisten frem mod målet at spille til
dans på en måde, som får dansere til at
svæve over gulvet.
Årets temaer

I år vil der være 2 temaer, som er gennemgående i kursets forskellige fag.
Disse temaer er altid forskellige dansetyper og i år er temaerne:
• Sønderhoning, Hambo & Polonæse
(Polskdanse)
• Menuet

Der er Instrumentalundervisning for Violin (2 niveauer) og Harmonika (2 niveauer). Desuden Klarinet, Fløjte samt
Kontrabas instrumentalundervisning
med egne instruktører (solo og gruppeundervisning). Andre instrumenter som
guitar, mandolin, klaver, mv. er meget
velkomne, og vil kunne vælge at deltage på et af de nævnte instrument hold
– efter eget ønske.
Hvem kan deltage

DFS Spillemandsuddannelsen er både
for dig der har været spillemand i mange år, såvel som for dig der er forholdsvis nystartet. For at få et rimeligt udbytte af kurset bør man kunne spille
gængse melodier i ”358” som fx. nr.
343 Sekstur på Række og nr. 664 Vals
fra Himmerland samt kunne læse noder
og spille disse på eget instrument. Der
arbejdes både med ”358” samt løsbladsnoder der udleveres på kurset og
bruges i fx instrumentalundervisning,
workshops og orkesterspil.

Rullende Kursusform

Spillemandsuddannelsen er modulært
opbygget med en rullende kursusform,
der over en 4 årig periode bringer dig
igennem de basale dansetyper samt
spil til sang. Man kan starte når man
ønsker det, og man skal ikke nødvendigvis deltage hvert eneste år. Endvidere kan man sagtens deltage mange flere gange end de 4 år som kurset ruller
over. ;-)
Undervisningen

Undervisningen er bygget op omkring
forskellige fag som giver dig som spillemand værktøjer til at kunne spille til
dans på en måde som understøtter pulsen og rytmikken i dansen – til glæde
for dansebenene og ørerne – og som
giver dig gode musikoplevelser.
Fagene omfatter rytmik, instrumentalundervisning, dansespil, workshops
samt orkesterspil for alle deltagere.
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Kompetent Instruktørhold

Instruktører og undervisere på DFS
Spillemandsuddannelsen er alle særdeles kompetente folkemusikere såvel
som undervisere. Det giver en bred forståelse for formidling såvel som et
stærkt eksempel på hvordan musikken
kan spilles så den bliver dansebar. Igen
i år består instruktørholdet af:
• Johnny Frederiksen, Harmonika (tidl.
Baltinget)
• Jesper V. Pedersen, Harmonika (Phønix, Baltinget)
• Rasmus Nielsen, Violin (Trias)
• Bent Melvej, Violin (Rasmus, Iversens
Quartet)
• Birgit Alsdam Cramer, Klarinet
(Stry'fri)
• Annmarie Grams, Tværfløjte og Blokfløjte (Tulja)
• Jesper Carlsen, Kontrabas (Ostinatekspressen)

Kursus pris

Pris for DFS medlemmer: kr. 4.750,Pris for ikke medlemmer: kr. 6.650,Tilmelding

Tilmeldingen er åben fra den 1. januar
til den 1. april 2014. Gå ind på www.
spillemandskredsen.dk, klik på ”Kurser”
i Hovedmenuen, og klik derefter på
”Spillemandsuddannelsen Bjerringbro”.
Scroll ned på siden – her finder du online tilmeldingen. Indbetaling af kursusprisen kan ske på Giro 973-6158,
evt. via din Homebank (vælg kortartskode 01). Tilmelding er først gældende
når betalingen er registreret.
Indkvartering

Det vil også i år være muligt at tilvælge
specialværelser mod tillægsbetaling. Du
kan vælge flg:
• Dobbeltværelse med opredning og
fælles bad = intet tillæg
• Dobbeltværelse med eget bad = tillæg kr. 400,- (kr. 200,- pr. person)
• Enkeltværelse med fælles bad = tillæg kr. 400,• Enkeltværelse med eget bad = tillæg
kr. 600,Specialværelser fordeles efter først til
mølle princippet.
Kursussted

Nørgårds Højskole, Vestre Ringvej 9,
8850 Bjerringbro
Ankomst / Afrejse

Lørdag den 28. juni, kl 14.00-15.00 /
Lørdag den 5. juli efter morgenmaden
Kursusleder

Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramløse, 3200 Helsinge, tlf.: 4871 1979

spillemandskredsen 

”BJERRINGBRONX” 28. juni - 5. juli 2014

- En uge med fedt samspil og professionel undervisning
Spiller du violin, harmonika, fløjte, klarinet, bas, guitar, klaver e.lign. og synes
du det er fedt at spille folkemusik, som
andre kan danse til, så har du her muligheden for at komme på BJERRINGBRONX og spille folkemusik der kan
bruges til dans – i en hel uge.
BJERRINGBRONX giver dig en masse
fedt samspil, fx daglige samspilssessions med andre unge samt rytmik, instrumentalundervisning, orkesterspil og
en masse socialt samvær med andre
unge og voksne med samme interesse
for folkemusik som dig.

• Jesper Vinther Petersen, Harmonika
(spiller i Phönix, Impuls Trio, mv.)
• Rasmus Nielsen, Violin (spiller i Trias)
• Johnnie Frederiksen (spillede tidligere i Baltinget)
• Bent Melvej Nielsen, Violin (spiller i
Iversens Quartet, Rasmus, mv.)
• Birgit Alsdam Cramer, Klarinet (spiller
i Stry'fri)
• Jesper Carlsen, Kontrabas (spiller i
Ostinatekspressen)
• Annmarie Grams, Fløjte (spiller i Tulja)

Praktiske oplysninger:
Hvem kan deltage?

Årets temaer

Hvert år har sine specielle temaer og i
år bliver det rigtig fedt med Sønderhoning, Hambo & Polonæse (Polskdanse)
samt Menuet.
Fantastiske instruktører

BJERRINGBRONX har nogle af landets
bedste instruktører, som selv er dygtige
og erfarne folkemusikere. Du kender
sikkert de fleste:

BJERRINGBRONX er for unge mellem 14
og 20 år.
Hvornår?

Lørdag den 28. juni (ankomst mellem
kl. 14 og 15) til lørdag den 5. juli (afrejse efter morgenmaden)

dannelsen Bjerringbro” (se beskrivelse
andetsteds i bladet).
Pris

Det koster kun 1.500 kr. for en hel uges
fedt samspil og professionel undervisning, inkl. ophold og forplejning hver
dag samt undervisning af særdeles
kompetente instruktører og folkemusikere fra morgen til langt ud på aftenen.
Tilmelding

Der er åbent for tilmelding fra den 1. januar til den 1. april 2014. Du kan klare
hele tilmeldingen online på www.spillemandskredsen.dk, vælg kurser i venstre side af skærmen og find derefter
BJERRINGBRONX. Indbetaling af kursusprisen kan ske på Giro 973-6158,
evt. via din Homebank (vælg kortartskode 01). Tilmelding er først gældende
når betalingen er registreret.
Mere info

Hvor?

BJERRINGBRONX foregår på Nørgaards
Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro som en del af ”Spillemandsud-

Vil du vide mere om BJERRINGBRONX
kan du kontakte Kursusleder Mogens
Cramer på tlf.: 4871 1979, mobil: 2023
9846 eller email: mnc@terma.com
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Børn & unge

Baldanse
af D.T.S. Bjerregaard
med Jelling Spillemandslaug

Et af Danmarks mest velspillende Spillemandslaug har
kastet sig over opgaven at indspille en CD med baldanse
af D.T.S. Bjerregaard.
Jelling Spillemandslaug blev dannet i 1983 og tæller i
dag 12 medlemmer. Spillemandslauget er kendt for sine
gode baller og koncerter og spiller som udgangspunkt
traditionel dansk spillemandsmusik.
Jelling Spillemandslaugs tilgang til D.T.S. Bjerregaard
musikken er med afsæt i den traditionelle danske spillemandsmusik, og det leverer de med stor præcision. Fra
første ansats er man ikke i tvivl om, hvad de vil med den
melodi, de spiller. Der er et dejligt gyng, som giver én
lyst til at danse.
Melodierne er festlige og glade, og man kan kun blive i
godt humør af at lytte til dem. Melodierne er gennemarrangerede og alle instrumenter får på skift plads forrest i
lydbilledet.
Melodityperne er alle velkendte, polka, vals, hopsa, galop, schottis, mazurka, sekstur og march.
I pixibogen er der en lille beskrivelse og et billede af
Jelling Spillemandslaug. Og ligeledes er der et billede og
en beskrivelse af DTS Bjerregaard og hans orkester.

Børne
legestue
i Viborg
Søndag den 2. februar
kl. 13.30-16.00
på Vestervang skole,
Boghvedevej 26.

Kom og vær med til en hyggelig og sjov dansedag i
Viborg.

Lidt om komponisten og musikken
D.T.S. Bjerregaard er en af de mest oversete komponister
i Danmark. Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard levede
1852-1916, hovedsagelig i Kjellerup ved Viborg, hvor
han var Musikdirektør. Den største del af hans kompositioner er udgivet som Baldanse i perioden 1878-1916 omkring 900 melodier og arrangementer, hovedsagelig
komponeret og arrangeret af ham selv.
Kjellerup er den mindste by i Danmark, som kan »prale«
med at have haft en musikdirektør.
Har du fået lyst til at høre mere kan du kontakte
laugsoldermand Ole Emig på tlf. 29 24 68 12 eller
e-mail: ore@jellingnet.dk
			
Dorthe Linde Jørgensen

Vi skal danse forskellige danse, flere af dansene vil blive
danset i to udgaver, så alle kan være med, både små og
store, øvede og mindre øvede dansere.
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 senest den 26. januar.
Tlf. 86676702
eller mail: dmboejesen@fiberpost.dk
PÅ GENSYN I VIBORG DEN 2.februar.
B og U dans, Viborg

annoncer 

Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans
Hæfterne kan også købes i LDF's sekretariat.

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

Åbent: Tirsdage kl. 10.00-16.00
Telefon henvendelse 3314 1958
(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, blåt, brunt 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
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Arrangement

Sted

Se blad nr. Tilmelding

AFLYST!
Brædstrup
Middelfart

02/14
07+08/13

Taastrup
Herlev
Hvidovre
Roskilde

08/13
01/14
08/13
01/14

magasinpost-Smp

Aktivitetskalender

Dato

Landsforeningen Danske Folkedansere
10.-12.01.14
26.- 27.04.14
10.05.14

Elitekursus
Årsmøde
Danmarksmesterskab

Region Hovedstaden
10.01.14
17.01.14
19.01.14
02.02.14
30.03.14

Dansesjov
Regionsvalg/Medlemsmøde
Sang og Dans, seniorudvalg
Søndagsdans
Regionsmesterskab i pardans

02.01.14
15.01.14
08.01.14

Se blad

Region Sjælland
18.01.14
26.01.14
02.02.14
30.03.14

Instruktør/medlemsmøde
Dansekursus
Søndagsdans
Regionsmesterskab i pardans

Rønnede
Skælskør
Roskilde

08/13
01/14
01/14

Fredericia
Ullerup Bæk Skolen

01/14
01/14

21.01.14
22.01.14

Silkeborg

01/14

08.02.14

26.01.14
01.02.14

Medlemsmøde og Regionsvalg
Regionsmesterskab i pardans

Region Midtjylland
15.02.14
22.03.14

Inspirationsdag
Regionsmesterskab i pardans

Rubrikannoncer

Region Nordjylland
11.01.14
12.01.14

Årsmøde
Baldanse

Ålborg
Vodskov

01/14
08/13

26.01.14
01.02.14
09.02.14
23.03.14

Baldanse
Kyndelmissefest
Baldanse
Regionsmesterskab i pardans

Vodskov
Sæby
Vodskov
Svenstrup

08/13
01/14
08/13
01/14

Dragt sælges

Herre Falster str. L
I god stand
Pris Kr. 500,00

Efter
15.12.13
forhøjet pris
Se ovenfor
25.01.14
Se ovenfor
01.02.14

Velholdte dragter sælges

Birthe Rasmussen,
tlf. 6186 5641
plbr@talnet.dk

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

Damedragt, Nordsjælland
Str. 38-40, ca. 160-165 cm
Herredragt, Hobro
Str. 52, ca. 180 cm
Else Olsen, tel. 4019 9811
info@jbo.dk

Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer
rettes til kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg
Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.
Formand: Ingolf Ryom-Nielsen, Bøgevej 23, 8752 Østbirk,
Tlf. 8695 1625, mobil 2860 4737, inryni@hotmail.com
Salg af noder og cd'ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Lisa Rogild, Fennebakken 77, 8800 Viborg, tlf. 3511 5423
spilforlag@gmail.com – www.spillemandskredsen.dk

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

Region Syddanmark

