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St yrelsen

Husk det er nu
du kan indstille en kandidat til modtagelse 
af LDF’s Initiativpris 2010.

Prisen kan gives til personer, foreninger el-
ler organisationer inden eller udenfor LDF’s 
egen medlemskreds, som har ydet en bemær-
kelsesværdig indsat ifm. nye, anderledes el-
ler interessevækkende initiativer. Prisen, som 
overrækkes på LDF’s Årsmøde i april, er på 
kr. 5.000 samt et diplom.

Forslag til kandidater skal være indsendt til 
Styrelsen inden den 15. februar 2010. 

Landsforeningen Danske Folkedansere indbyder til Års-
møde på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 
Brædstrup, tlf. 7575 1766.
Ankomst lørdag den 24. april 2009 kl. 13.30. Forventet 
afslutning søndag den 25. april ca. kl. 13.30.
Der vil blive arrangeret bustransport fra Horsens Bane-
gård lørdag med afgang fra banegården kl. 13.00 og re-
tur igen søndag med afgang fra Pejsegården kl. 13.45.
Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter an-
komst og inden Årsmødets start. 

Årsmødet begynder kl. 14.00 og suspenderes kl. ca. 
16.00. Herefter vil der være forskellige indlæg.
Efter middagen slutter aftenen med legestue. Mødet 
genoptages søndag efter morgensangen kl. 09.00. Val-
gene til styrelsen foregår søndag.
Foruden afholdelse af Årsmødet vil der blive givet for-
skellige meddelelser fra Styrelsen.
Indkvarteringen foregår på Hotel Pejsegården. 

DeltAGelSe
Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under 
LDF på Årsmødet kan repræsenteres af en person, der 
ikke er medlem af den pågældende forening. Det for-
udsættes dog, at den pågældende person er medlem af 
LDF og at vedkommende tilmeldes Årsmødet gennem 
den forening, han/hun repræsenterer ved mødet og med 
foreningsformandens underskrift på tilmeldingsblanket-
ten.

PRISeR
Deltagelse med fuld forplejning og logi ...kr. 1.030,00
Deltagelse med fuld forplejning 
uden logi og morgenmad ......................... kr. 680,00
Deltagelse lørdag med fuld forplejning 
uden logi og morgenmad ......................... kr. 450,00
Deltagelse søndag med fuld forplejning 
uden logi og morgenmad ......................... kr. 230,00
Tillæg for enkeltværelse .......................... kr. 150,00

tIlmelDInG
Foreninger bedes benytte de tilsendte tilmeldingsske-

Landsforeningen Danske Folkedanseres 

ÅRSmøDe
24.-25. april 2010 på Pejsegården, Brædstrup

maer. Enkeltmedlemmer kan rekvirere tilmeldingsskema 
fra sekretariatet. Tilmelding kan også ske via hjemme-
siden www.folkedans.dk. Af hensyn til indkvartering og 
udfyldelse af kongresmærker skal der opgives medlems-
nummer og navn på hver enkelt deltager. Ved indbeta-
ling i bank eller netbank brug kortartkode 73 og kredi-
tornummer 87284263. Årsmøde og foreningsnr. anføres 
under meddelelser. Betaling kan også ske ved fremsen-
delse af check. Tilmelding senest den 15. marts 2010.

DAGSoRDen
Dagsorden for Årsmødet samt evt. indkomne forslag, 
der i henhold til vedtægterne er indsendt inden 15. fe-
bruar, vil blive bekendtgjort i Trin & Toner, marts 2010. 
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at evt. spørgsmål vedr. 
specifikke poster i Landsforeningens regnskaber og bud-
getter, kun kan forventes besvaret fyldestgørende på 
Årsmødet, såfremt spørgsmålene er sendt til kasserer 
Kristian Johnsen senest den 17. april 2010.

Styrelsen
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St yrelsen

Der er sendt invitation ud til alle LDF-medlemsforenin-
ger om deltagelse i Event Folkedans i Tivoli i dagene 
23. og 24. maj 2010. 
Der er hen over årsskiftet nedsat en arbejdsgruppe for 
den videre planlægning af arrangementet.  Arbejdsgrup-
pen består af Niels Winberg Clausen – Helle Madsen – 
Ole Lundum – Bent Hansen – Annette Jepsen – Dorthe 
Linde Jørgensen (DFS) og Anne Kathrine Clausen. Grup-
pen kan suppleres efter arrangementets behov.
Der er i skrivende stund 4 foreninger/grupper, som har 
tilmeldt sig – men der er en uge til deadline, så jeg hå-
ber blot, at der kommer mange flere dansegrupper, som 
har lyst til at deltage, så det bliver muligt at vise en 
bred vifte af de mange aktiviteter, der foregår i Lands-
foreningens regi. 
Husk det er tilladt at mixe dansegruppe på tværs af re-

event Folkedans i tivoli
i pinsen 2010

gioner, foreninger eller aldersgrupper, gruppens show 
skal blot kunne fremføres uden nævneværdig instruk-
tion – og showets varighed være mellem 10 – 15 mi-
nutter.
Det bliver uden tvivl en fantastisk spændende oplevel-
se at være aktiv danser eller spillemand i Tivoli – ste-
det hvor rigtig mange turister og byens borgere kom-
mer. Og så er arrangementet selvfølgelig for medlem-
mer af DFS eller LDF med pårørende.

Anne Kathrine Clausen

Når denne udgave af T&T udkommer, skulle vi gerne ha-
ve styr på alle tilladelserne til genoptryk af sangbogen. 
De fleste rettighedshavere har stillet sig ganske posi-
tive overfor et genoptryk – andre har stillet krav om 
forskellige oplysninger om de tidligere genoptryk. Hel-
digvis har vi to ”skrappe” piger på Sekretariatet; de har 
kopieret sange, fundet gamle faktura frem fra gemmer-
ne – alle er blevet serviceret på bedste måde – og det-
te sammen med alle de andre mange opgaver på kon-
toret. 
Den økonomiske side af sagen er pt. den, at udvalget 
har modtaget i alt ca. kr. 12.000 i frivillige bidrag. En 
forening i det vestjyske har således afholdt et lille ju-
lelotteri, hvor overskuddet gik ubeskåret til genoptryk 
af LDF sangbogen. Hele bestyrelsen i foreningen blev 
ved foreningens juleafslutning stillet op på rad og ræk-
ke, hvorefter alle deltagere blev opfordret til at gætte 
– mod betaling på kr. 5 pr. gæt - på bestyrelsens sam-
lede personlige vægt. Om det var med sko, strømper, 
trøje – eller mindre - var op til deltagerne at gætte sig 
til. Deltagerne måtte også gerne løfte på det enkelte 
bestyrelsesmedlem. Det blev i hvert tilfælde startskud-
det til en særdeles lystig aften. Fra sangbogsudvalget 
takkes for bidraget –
Økonomi-barometeret er nu på ca. kr. 13.000 + beløbet 

Status for genoptryk af sangbogen
på kr. 10.000 fra Oticon-fonden – der er et godt stykke 
vej op til de budgetterede 105.000 kr. – men …  
På mødet i november med regionens formænd var der 
enighed om fra alle 5 regioner, at de gerne ville støtte 
genoptrykningen af sangbogen med et mindre beløb 
hver. Det lunede vældigt – også dette tilsagn er udval-
get glad for. Der er dog et stykke vej endnu inden det 
budgettere beløb er nået. Udvalget fortsætter derfor 
med at ansøge forskellige fonde om tilskud til genop-
trykket – ligesom vi med stor tak gerne modtager fri-
villige bidrag. Beløb kan indsættes på Landsforeningens 
konto i Nordea: Reg. nr. 2451 – konto nr. 6879 804 718 
– mærk venligst beløbet ”sangbog”
Det vil også være muligt fra første marts for foreninger 
at bestille en sangbog-foreningspakke. Den nye sang-
bog sælges til kr. 100 pr stk. – og en foreningspakke 
består af 10 sangbøger til en samlet pris af kr. 900. 
Sangbogspakken kan kun bestilles af LDF-medlemsfor-
eninger. Pakken skal bestilles og betales inden udgan-
gen af april måned dette år og udleveres så fra salgs-
boden på Landsstævnet i Maribo.
Der vil blive udtrukket en gratis sangbogs-pakke blandt 
de første 25 foreningsbestillinger.

Anne Kathrine Clausen
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landsstævne

spillemand – se Her!
Det er blevet vedtaget at der ikke længere udbetales refusion til spillemænd 
under stævnet, men at disse fremover ikke betaler for stævnegebyr og logi 
ved tilmelding, forudsat at denne er foretaget inden 1.4. Det betyder, at 
spillemænd ved tilmelding efter 1.4. ikke længere kan tilmelde sig vagtpla-
nen.
At tilmelde sig vagtplanen indebærer 2 vagter under stævnet samt del-
tagelse i spillemandskoncerten inkl. 3 øvninger til denne. 

Landsstævnet Maribo 2010 indbyder til familiedag på 
Frilandsmuseet i Maribo torsdag d. 29 juli 2010. Det vil 
blive en dag med massere af aktiviteter for hele fami-
lien idet både museet og landsstævnet har lavet et rig-
holdigt program, som du kan læse lidt om her.  

mUSeet tIlByDeR:
Rundt blandt museets gamle huse vil der være mulig-
hed for at stifte bekendtskab med mange forskellige 
håndværkere. De vil her vise deres færdigheder inden-
for deres fag og svare på eventuelle spørgsmål fra de 
besøgende. 
Der har været afholdt håndværkerdag på Frilandsmuse-
et gennem en del sæsoner og museet har efterhånden 
fået samarbejde med utrolig mange forskellige hånd-
værkere. Museet er stolt og glad for samarbejdet med 
disse håndværkere, der alle er utrolig dygtige til deres 
håndværk. 
Der vil i løbet af denne håndværkerdag være mulighed 
for at opleve og få sig en snak med bl.a. biavleren, 
frugtavleren, rebslageren, blikkenslageren, smeden, mu-
reren og opleve dyr fra Elisabethsminde, hvordan man 
karter og spinder, fremstilling af tinsoldater, syning af 
folkedanserdragter, undervisning i folkedans, de impo-
nerende dampmaskiner der har fast boplads på Frilands-
museet og meget meget mere.
Derudover vil der være forskellige arrangementer for 
børn og voksne som arrangeres af museet.  

lAnDSStævnet mARIBo 2010 tIlByDeR:
10.30-11.00 Rytmik
11.15-11.45 Sanglege
12.00-12.30 Koncert
12.45-13.15 Opvisning  

    Familiedag på 

FRIlAnDSmUSeet

13.30-14.00 Familielegestue
14.15-14,45 Modeopvisning
15.00-15.30 Opvisning 
15.45-16.15 Koncert
16.30-17.00 Opvisning.

Alle regioner viser dans – Modeopvisningen har temaet 
børnedragter.  
Så der er noget for alle som kan ses, høres og måske 
prøves.
Denne dag vil der køre hestevogn fra campingplads, 
stævnekontor og Blæsenborgskolen, så du for et min-
dre beløb kan blive transporteret standsmæssigt. 
Og madpakken, den er selvfølgelig med og kan nydes i 
det grønne, hvor der er masser af muligheder for borde 
og bænke eller et tæppe på græsset. 
Vi håber I må få en rigtig dejlig dag på museet.
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Kurser

Så er det nu, du skal beslutte dig, hvis du 
vil have en uforglemmelig oplevelse sam-
men med andre danse- og spilleglade godt-
folk på Nørgaards Højskole i Bjerringbro
Den ny struktur, der blev indført for instruk-
tøruddannelsen i 2009, har virket efter hen-
sigten, idet der er sikret et tilbud til alle, 
uanset om man valgte B&U-, voksen eller 
ældrelinjen.
På baggrund af erfaringerne fra kurset i 2009 
er der foretaget nogle ændringer, som bl.a. 
omfatter fagene rytmik og psykologi. Ryt-
mik bliver en del af holdundervisningen med 
holdspillemanden som instruktør. Det sam-
me gælder psykologi, hvor holdinstruktøren 
står for undervisningen.

InStRUKtøRUDDAnnelSen
Adgangskrav for instruktøraspiranter:
Hold 1: Du skal være fyldt 16 år ved uddan-
nelsens start, og du skal kunne danse polka, 
vals, hopsa og totrin.
Hold 2: Du skal have gennemgået hold 1
Hold 3: Du skal have gennemgået hold 2
Hold 4: Du skal have gennemgået hold 3
Bemærk: For at få et uddannelsesbevis, skal 

man have ”fuldt skema” alle 4 år, og man 
skal have haft valgfagene stemmebrug, op-
visningskoreografi og undervisningsplanlæg-
ning.

Tilbud til uddannede instruktører:
Hvis du er uddannet LDF-instruktør kan du 
optimere din uddannelse og få ny inspirati-
on til undervisningen ved at søge optagelse 
på et af holdene og tage valgfag efter øn-
ske og behov. Det er et tilbud, som forhå-
bentlig mange aktive instruktører vil benyt-
te sig af! Eksempelvis kunne det tænkes, at 
du gerne vil lære mere indenfor dit felt hos 
en bestemt holdinstruktør, eller at du som 
vokseninstruktør gerne vil vide noget mere 
om at undervise børn og unge eller ældre.
NB: erfarne folkedanseinstruktører, som ikke 
har en LDF-instruktøruddannelse, kan få dis-
pensation. Kontakt kursuslederen og få fle-
re informationer.
Obligatoriske fag:
Hold 1 (kursus nr. 3.1.1)
Beskrivelseslæsning, undervisningsmetodik-
ker, tringennemgang, rytmik og musik, prak-
tik med voksne, rytmik, praktik med DFS-

kursister, egen dans, deltagelse i storprak-
tik, psykologi og kulturhistorie.

Hold 2 (kursus nr. 3.1.2)
Undervisningsmetodikker, tringennemgang, 
rytmik og musik, praktik med B&U, praktik 
med voksne, rytmik, praktik med DFS-kursi-
ster, egen dans, kulturhistorie og deltagelse 
i storpraktik.

Hold 3 (kursus nr. 3.1.3)
Undervisningsmetodikker, tringennemgang, 
rytmik og musik, praktik med B&U, praktik 
med voksne, rytmik, praktik med DFS-kursi-
ster, egen dans, storpraktik, psykologi og 
kulturhistorie.

Hold 4 (kursus nr. 3.1.4)
Undervisningsmetodikker, tringennemgang, 
rytmik og musik, praktik med B&U, praktik 
med voksne, rytmik, praktik med DFS-kursi-
ster, egen dans, storpraktik, psykologi og 
kulturhistorie.

Valgfag (fælles for alle hold):
Praktik og motorik, B&U

Kurser
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SommeRenS BeDSte tIlBUD
Instruktøruddannelse og dansekursus i Bjerringbro

Nørgaards Højskole 27. juni – 3. juli 2010
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Kurser

Praktik, voksne
Praktik og motorik, ældre
Stemmebrug
Undervisningsplanlægning
Opvisningskoreografi
NB: fagbeskrivelsen findes på hjemmesiden 
www.folkedans.dk under kurser – instruktør-
kursus.
Instruktører:
Hold 1: Vill Plesner-Petersen og Bjarne Grue 
Knudsen
Hold 2: Lis Fogh Jensen og Søren Iversen
Hold 3: Birthe Jørgensen og Kenneth Krak
Hold 4: Christian Obel og Bjørg Christen-
sen
Tringennemgang: Henrik Larsen og Henrik 
Jansberg
Kulturhistorie: Per Sørensen
Valgfag:
Praktik B&U: Lis Fogh Jensen og Søren Iver-
sen
Praktik Voksne: Birthe Jørgensen og Ken-
neth Krak
Praktik Ældre: Christian Obel og Bjørg Chri-
stensen
Stemmebrug: Francis Berg
Undervisningsplanlægning: Christian Obel
Opvisningskoreografi: Vill Plesner-Petersen

Ankomst: søndag kl. 13.00
Afrejse: lørdag ca. 09.15
Kursuspris:
Kursuspris  ............................... kr. 6.190
LDF-tilskud .............................. kr. 3.090
Din LDF-medlemspris ............. kr. 3.100
NB: Højskolen har indført nye regler for ind-

kvartering med forskellige tillæg (se under 
indkvartering)

DAnSeKURSUS (KURSUS nR. 3.5)
Gå ikke glip af en fantastisk uge fyldt med 
dans, musik og glade mennesker.
Er du helt vild med at danse, vil du gerne 
være med til at hjælpe vore kommende dan-
seinstruktører, og har du lyst til at opleve 
stemningen på ”Bjerringbrokurset”, så er 
dansekurset lige noget for dig.
Du får lejlighed til at følge holdene på in-
struktøruddannelsen som danser og til at 
deltage i den fælles tringennemgang og stor-
praktik, men samtidig – når instruktøraspi-
ranterne har teoriundervisning – har danse-
kurset sin egen instruktør & spillemand og 
sit eget program. Dette vil naturligvis inde-
holde en masse gode og udfordrende danse. 
Via disse danse vil vi på forskellig vis udfor-
ske vores dansemæssige muligheder for at 
udtrykke os personligt i dansen.

Instruktører:
Henrik Larsen og Henrik Jansberg
Ankomst, afrejse og kursuspris:
Som på instruktøruddannelsen.

GælDenDe FoR BeGGe KURSeR:
Kursusleder:
Gitte Nødskov 
Kingosvej 20, Frederiks, 7470 Karup J. 
Tlf. 8666 2361
Mail: gitte.noedskov@dlgmail.dk
Kontakt mig, hvis du ønsker mere informa-
tion.

Indkvartering:
Dobbeltværelse med opredning og fælles bad 
= intet tillæg (indregnet i kursusprisen)
Dobbeltværelse med eget bad = tillæg 400 
kr. (200 kr. pr. person)
Enkeltværelse med fælles bad = tillæg 350 
kr.
Enkeltværelse med eget bad = tillæg 550 
kr.

Tilmelding:
Tilmelding kan ske via LDF’s hjemmeside 
www.folkedans.dk eller rekvireres hos Dan-
ske Folkedanseres Sekretariat, Enrumvej 6 
A, 5270 Odense N., tlf. 6618 5860, mail: 
folkedans@dif.dk
Tilmeldingen skal væres sekretariatet i hæn-
de senest den 1. april 2010.

Afbudsregler:
Ved afbud op til 14 dage før kurset gælder, 
at kursisten betaler 10% af medlemsprisen 
for kurset.
Ved afbud indenfor 14 dage før kurset gæl-
der, at kursisten betaler et administrations-
gebyr på 50% af medlemsprisen for kurset.
Ved pludselig opstået sygdom betaler kursi-
sten et administrationsgebyr på 25% af med-
lemsprisen for kurset mod forevisning af 
selvbetalt lægeerklæring.
Hvis der er venteliste til kurset, så kursus-
lederen kan besætte pladsen med en anden 
deltager, betaler kursisten kun 10% af med-
lemsprisen for kurset i administrationsge-
byr. ●

Kurser
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Kurser

I sidste nummer af Trin og Toner oplyste vi, at prisen 
for kurset var 3.900 kr. for 14 dage  – det var desværre 
en gammel pris. 
Prisen er 300 kr. dyrere – nemlig 4.200 kr. for 14 da-
ge.

RettelSe
Sommerkursus for ældre på Snoghøj 2010

Det er stadig meget, meget billigt for 14 dages højsko-
leophold - med dans og anden underholdning hver ene-
ste dag - og med alt betalt.
Undskyld fejlen!

Per Sørensen, Kursusleder

Ole Skov og Per Søren-
sen (med nydelig ho-
vedbeklædning) udfører 
Barberdansen fra Aver-
nakø på den sagesløse 
instruktør Carsten Jør-
gensen, mens Ove An-
dersen, Bent Melvej og 
Kristian Jørgensen hol-
der masken og takten.

Foto: Sonja L. Jørgensen

nytÅRSKURSet 2010 
på Højskolen Snoghøj

Følgende er modtaget fra APPDANCER@aol.com:

KæRe FolKeDAnSevennneR!
Jeg skriver på forslag fra vor fælles ven Antonio Ortu. 
Vi leder efter danske folkedansegrupper, som kunne væ-
re interesserede i at ansøge om at komme til vor inter-
nationale Folkefest her i Murfreesboro nær Nashville i 
perioden 13.–20. juni 2010.

Med venlig hilsen
Steve Cates, Director

Nyt fra Internationalt Udvalg
 
Se nærmere på hjemmesiderne:
www.mboro-international-folkfest.org eller 
www.cripplecreekloggers.org
 
Evt. interesserede bedes rette henvendelse direkte til 
festivalen.  
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en SPIllemAnD eR DøD
Mange kan spille violin, men ingen som Henry Mark. Os, 
der kendte ham, kunne på lang afstand høre, når det 
var Henry, der spillede - smukt som det lød og med sin 
helt egen ”sound”. Det var en spillemand med sin helt 
personlige spillestil.
Henry Mark var èn af Spillemandskredsen og Danske Fol-
kedanseres trofaste støtter gennem et langt liv.
Henry var født i 1918 og levede sit liv på Mors. Henrys 
far, der var født i 1865, spillede harmonika og havde i 
mange år spillet til bal; men da Henry var barn, stop-
pede faderen med at spille ude og spillede kun for sin 
fornøjelses skyld i familiens skød. Som tiårig fik Henry 
sin første violin, og efter et års undervisning i musik 
hos den lokale skolelærer begyndte han at modtage un-
dervisning hos musiker Brusgaard i Vils – hvor han fik 
undervisning i 3 år. Henry blev dygtig til at spille og 
spillede i sine unge år til en del fester. Det var mest 
private familiefester, som han spillede til - sammen med 
en musikerven, der spillede klaver.
Det var dog spillemandsmusikken, der kom til at stå 
Henrys hjerte nærmest, og han blev medlem af Spille-
mandskredsen næsten fra kredsens begyndelse i slut-
ningen af 1940´erne.
På grund af Henrys fine og smukke violinspil benytte-
des han tidligt i et utal af spillegrupper og andre sam-
menhænge hos Spillemandskredsen.
I begyndelsen af 1950´erne begyndte Henry at interes-
sere sig for indsamling af gamle spillemandsmelodier 
og gamle nodebøger – og det lykkedes ham at samle 
en mængde gamle, uerstattelige nodebøger sammen, 
som han for en del år siden testamenterede til Spille-
mandskredsen. Disse bøger ligger trygt i Spillemands-
kredsens arkiv på Bjerringbro Højskole. I forbindelse 
med sit indsamlingsarbejde rejste Henry rundt i store 

HenRy mARK 1918-2009

dele af Vestjylland for at besøge spillemænd, der sta-
dig kunne huske melodier og historier fra gamle dage. 
Mange af disse melodier, som han samlede, havde han 
en drøm om, at andre også skulle have glæde af. Der-
for udgav Danske Folkedansere - Viborg Amt den flotte 
nodebog ”Spillemandsmelodier fra Nordvestjylland 
samlet af Henry Mark” i 1984. Et flot værk med næ-
sten 300 sirligt håndskrevne melodiark, alle skrevet af 
Henry selv. Det var spillemandsmelodier og historier om 
spillemænd fra hans egne samlinger.
På det organisatoriske plan var Henry i en årrække no-
dearkivar i Spillemandskredsen, og han brugtes på man-
ge af Kredsens kurser som instruktør.
Hos Danske Folkedansere var der også bud efter Henry, 
da han gennem mange år brugtes som fast spillemand 
på voksenlederkurset i Kerteminde og på børneleder-
kurset i Snoghøj.
For sit store engagement i Spillemandskredsen udnævn-
tes han i begyndelsen af 1990´erne til Æresmedlem.
På det lokale plan spillede han til folkedans mange ste-
der på Mors og i Thy – bl.a. nåede han at spille 51 år hos 
Morsø Folkedansere, inden han stoppede.
Han samarbejdede ligeledes med den store violinist, An-
ker Buch, hvor Henry ofte kom og fortolkede den danske 
spillemandsmusik på de berømte sommerkurser.
Henry sov stille ind kort før jul på Thisted Sygehus, 91 
år gammel.  

En violin holdt op med at spille, og vores tanker går til 
Henrys kone, Stinne.
Æret være Henrys minde.

Dorthe Linde Jørgensen, Danske Folkedanseres Spille-
mandskreds & Per Sørensen, Landsforeningen Danske 
Folkedansere
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Så er det endelig blevet tid til at skulle tilmelde sig 
Spillemandsuddannelsen ”Bjerringbro”, som i år foregår 

i uge 26, fra den 26. juni til den 3. juli 2010. 
Kurset har profil som et grundlæggende 

spillemandskursus/-uddannelse, spe-
cielt med fokus på det at kunne spil-
le til dans og danseundervisning. 
Disciplinen dansespil stiller i langt 
højere grad krav til spillemandens/
musikerens evne til at formidle 
melodistoffet på en rytmisk og for 

dansen løftende 

DFS Spillemandsuddannelsen

”Bjerringbro” 
26. jUnI – 3. jUlI 2010

Spil lemandskredsen

og inspirerende måde. Derfor indeholder kurset en ræk-
ke forskellige fag, som giver spillemanden/musikeren 
de nødvendige kundskaber for at kunne beherske de for-
skellige dansetyper. Ligeledes er dette baggrunden for 
valg af instruktører på kurset. Alle instruktører opfyl-
der kravet om både at være erfarne dansemusikere samt 
have en pædagogisk baggrund for at formidle stoffet 
til kursisterne. 
Kurset er bygget op over en 4-årig periode, én uge om 
året, hvor der undervises i alle de grundlæggende dan-
setyper, rytmisk dansespil, samspil med andre spille-
mænd i små grupper og stort orkester samt praktik og 
samarbejde med danseinstruktører. Spillemandsuddan-
nelsen er modulært opbygget, så man kan starte når 

man ønsker det, og man skal ikke nødvendigvis del-
tage hvert eneste år. Hvert fjerde år gentages em-
nerne og de grundlæggende dansetyper.

UnDeRvISnInGen BeStÅR AF 
FølGenDe FAG:
·	 	Instrumentundervisning (harmonika, violin, klarinet/

fløjte & kontrabas)
·	 Rytmik
·	 Dansespil 
·	 Gruppe- & Orkesterspil
·	 Praktik 
Hvert af de 4 år har desuden sine årsemner, som der ar-
bejdes med i de forskellige obligatoriske fag. Derved 
indlæres f.eks. Schottish både i rytmik timerne, i in-
strumentundervisningen, i spil til dans, og sammen med 
andre.

mÅlRettet PRAKtIK
Samarbejde med en danseinstruktør i forbindelse med 
dansetræning/instruktion er en vigtig del af en spille-
mands opgaver. Spillemænd og danseinstruktørkursister 
vil derfor blive inddelt i små grupper som hver på for-
hånd har fået udstukket en opgave (en dans) eller to. 
Det forventes at alle kursister har forberedt sig på den-

♫
♪
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ne ene eller to danse/melodier inden kursets start. Spil-
lemændene vil få en mulighed for at spille numrene 
sammen i en lille gruppe inden selve praktikforløbet 
med danseinstruktørkursisterne. Således vil begge par-
ter i samarbejdet (spillemænd og danseinstruktører) 
være velforberedte til samarbejdet, og vil her få lejlig-
hed til målrettet at dykke dybere ned i den enkelte dans 
og melodi. Det handler bl.a. om hvor hurtigt skal dan-
sen spilles, hvordan udtrykkes taktarten, overgange fra 
en til en anden taktart, aftaler om klare signaler for 
start og stop, evt. for hurtigere eller langsommere gen-
nemspilninger, mv. Formålet med dette praktikforløb er 
altså at også spillemanden kommer på banen med sine 
holdninger og synspunkter på musikken og dansen og 
ikke kommer til at fungere som en båndafspiller med 
start og stop funktion. Opgaverne udsendes til kursi-
sterne i første halvdel af juni 2010.

Hvem KAn DeltAGe
Spillemandsuddannelsen ”Bjerringbro” er spillemandens 
grunduddannelse. Det betyder at næsten alle kan del-
tage. Både mindre øvede og øvede, som godt vil have 
finpudset nogle områder. For at få et rimeligt udbytte 
af kurset bør man dog kunne spille simple melodier fra 
”358”, såsom 664 Vals fra Himmerland og 343 Sekstur 
på række samt kunne læse noder og spille disse på eget 
instrument. Også øvede spillemænd vil kunne få udbyt-
te af kurset idet de vil få mulighed for at være sammen 
om gruppespillet.

ÅRSemneR FoR 2010
Schottish
Sønderhoning

InStRUKtøReR
Johnny Frederiksen, Harmonika (tidl. Baltinget)
Bent Melvej, Violin (Rasmus, Iversens Quartet)
Birgit Alsdam Cramer, Klarinet (Strygfri)
Jesper Carlsen, Kontrabas (Ostinatekspressen)

Jesper Vinther Petersen, Harmo-
nika (Phønix, Baltinget)
Christopher Davis Maack, Violin 
(tidl. ZAR)
 
AnKomSt/AFRejSe
Ankomst: Lørdag den 26. juni 2010 kl. 14.00 – 15.00
Afrejse: Lørdag den 3. juli 2010 efter morgenmad

KURSUSSteD
Nørgaards Højskole
Vestre Ringvej 9
8850 Bjerringbro

PRIS
Prisen består dels af en pris for ophold med forplejning 
i en uge på Nørgaards Højskole i Bjerringbro samt en 
pris for selve undervisningen. Er du medlem af Spille-
mandskredsen kan du få gavn af det store tilskud, som 
ydes til hvert eneste medlem, der deltager på kurset.

Ophold og forplejning i 7 døgn: .............. kr. 3.150,-
Undervisning (64 lektioner): ................... kr. 2.400,-
DFS tilskud til medlemmer: .................... kr. -1.600,-
Din pris som medlem af DFS ................... kr. 3.950,-

tIlmelDInG
Kontakt kursusleder Mogens Cramer, email: mba.cra-
mer@email.dk, tlf. 4871 1979, eller klik ind på www.
spillemandskredsen.dk hvor du ved klik på ”Aktivite-
ter”, ”Kurser” og derefter ”Spillemandsuddannelsen Bjer-
ringbro” kan læse mere om kurset samt tilmelde dig on-
line, eller printe tilmeldingsskemaet. Her finder du og-
så GIRO nummer for indbetaling af kursus prisen. Din 
tilmelding er registeret når din betaling og tilmeldings-
skema er modtaget.

Tilmeldingsfristen er senest den 2. maj 2010. 

Spi l lemandskredsen

♫
♪
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Spillemandskredsen 
Region Nordjylland
05. februar Valg til regionsbestyrelsen kl. 19.30
19. februar Sammenspil kl. 19.30
05. marts Sammenspil kl. 19.30
19. marts Sammenspil kl. 19.30

Spillemandskredsens styrelse vil gerne anbefale Michael 
S. Petersen som kandidat til formandsposten i Danske 
Folkedanseres Spillemandskreds.

KæRe SPIllemænD m/K.
Det er med stor glæde, at jeg har modtaget opfordrin-
gen til at gå ind i styrelsen i DFS – Spillemandskredsen. 
Jeg ER måske allerede kendt ”som en rød hund” af man-
ge, men vil dog alligevel modtage opfordringen og for-
tælle lidt om min baggrund for at stille op til formands-
posten. 
Jeg er født i 1953 og har dyrket musikken uafbrudt si-
den jeg var 8 år, og jeg har været aktiv med spille-
mandsmusik og klarinet siden jeg var 19 år i 1972. Jeg 
synes, at jeg har prøvet meget, men har dog styrelses-
posten i DFS til gode. Jeg har i den forløbne tid været 
formand for Ramsø Folkedanserforening & Spillemandslaug 
i godt 20 år – en stor og aktiv forening med et højt ak-
tivitetsniveau, hvor der bl.a. afholdes spillemandstræf 
hvert andet år og hvor lauget har udgivet MC’er og CD’er, 
noder etc. I alle årene siden starten af firserne har jeg 
været spillende dirigent/forspiller på klarinet, været 
forspiller til LDF`s landsstævner osv. samt instruktør på 
forskellige kurser med fokus på dansespillet, som ligger 
mig meget på sinde. Jeg har desuden været aktiv i LDF 
som instruktør til foreningslederkurser og uddannelse 
af instruktører mm.
Hvis det nu bliver min ”tur” til at lede Spillemandskred-
sen vil jeg arbejde for at de lokale og regionale spille-
folk samarbejder på bedste måde og søge med baggrund 
i DFS`s formål at skabe et aktivt folkemusikmiljø i alle 
egne af landet. Jeg anser det som meget vigtigt, at der 
er en god dialog med de øvrige organisationer såvel 
som lokalt. Og jeg ser en fremtid for DFS, hvor vi i sty-
relsen skal opsætte de mål og visioner og rammer, som 
alle kredsen medlemmer så gerne skal være med til at 
føre ud i livet ved hjælp af en god organisation med en 
sund økonomi. Jeg har stor tiltro til at delegering og 

nye Styrelsesmedlemmer
motiveret medspil fra omverdenen er nøglen til at ska-
be en fremtid og nye tiltag for spillemands- og folke-
musikken i Danmark.

I mit civile erhverv i en rådgivende ingeniørvirksom-
hed, har jeg de sidste 20 år været leder og er i dag che-
fansvarlig for ca. 100 mand. Denne ledelseserfaring 
skulle også gerne komme arbejdet i DFS til gode.  Jeg 
ser frem til at møde mange af landets spillefolk til Træf 
og Generalforsamling i marts i Viborg.

Med venlig hilsen
Michael S Petersen, Ramsø

Søvænget 16
4621 Gadstrup

Telefon 4619 1134
Mobil 2711 5957

E-mail: mich@ramso.dk
Hjemmeside: www.spillemandslaug.dk

Spillemandskredsens styrelse vil gerne anbefale Birger 
Jensen som kandidat til styrelsen i Danske Folkedanse-
res Spillemandskreds.

Navn: Birger Peter Toyberg Jensen, Engvej 24, 3330 
Gørløse, tlf. 4827 8708/2125 6911, e-mail: birger@bir-
jen.dk

Jeg er 62 år og har været gift med Lone i 40 år. Sam-
men har vi 2 sønner, Klaus på 40 år og Karsten på 37 
år. 

Jeg har været snedkermester i 25 år 
I min fritid danser jeg og er i bestyrelsen i Frederiks-
sund Folkedansere, er suppleant i bestyrelsen i Lokal-
historisk forening for Skævinge og omegn.

I ca. 12 år har jeg været i bestyrelsen for Tømrer og 
Snedkermesterforeningen for Hillerød og Omegn og har 
været formand for Foreningen Gørløse Forsamlingshus 
i ca.10 år.

I 1986 startede jeg som folkedanser i Skævinge.
Som spillemand spiller jeg på harmonika og har delta-
get på div. kurser i Spillemandskredsen, bl.a. på Bjer-
ringbro, Snoghøj og Høng. 

Med venlig hilsen
Birger Jensen
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Spillemandskredsens forlag søger ny direktør, da Villy har 
valgt at stoppe med forlaget efter sommerferien 2010.
Arbejdet som forlagsdirektør omfatter salg af Spillemands-
kredsens noder, CD’ere og PR artikler. Salget foregår på 
Spillemandskredsens kurser på Snoghøj d.1.-4. januar og 
på spillemandsuddannelsen på Nørgaards Højskole den før-
ste uge af sommerferien, hvor forlaget kommer forbi en af 
dagene. Desuden er salgsboden åben hver aften under LDF/
DFS landsstævnerne. 
Derudover kan varerne bestilles via Spillemandskredsens 
hjemmeside, hvor forlagsdirektøren har ansvaret for at al-
le varer kan findes og dermed bestilles, og ligeledes tele-
fonisk bestilling. 
Det vil være en fordel at have et lokale, der kan stilles til 

Fra Nytårskurset 2010 på Højskolen Snoghøj. Foto: Sonja L. Jørgensen.

HUSKetAvle FoR DFS:
ReGIon noRDjyllAnD

05. februar Valg til regionsbestyrelsen

19. februar Sammenspil

05. marts Sammenspil

19. marts Sammenspil

ReGIon HoveDStADen

21. februar Valg til regionsbestyrelsen

Forlagsdirektør søges

Roskilde Spillemænd
inviterer til Kursus med Aksel Sand Nielsen, Lemvig, søndag den 14. februar 2010 kl. 10-15 på 
Østervangsskolen, Astersvej, Roskilde.
Emnet vil være musik fra det nordjyske, med Aksels egne arrangementer. Kom og vær med til en spændende 
og inspirerende dag. Medbring selv forplejning til hele dagen. Det koster 75,00 kr. for deltagelse.

På bestyrelsens vegne Nete

rådighed. Udgifterne til varme og el i lokalet dækkes af 
forlaget. Alle kørselsudgifter dækkes naturligvis også, samt 
indkvarteringen i forbindelse med landsstævnet. Da Villy 
fortsætter til og med sommerferien, så er det muligt at 
være føl og følge Villy og Nini under landsstævnet i Ma-
ribo. Villy har ledet forlaget sammen med sin hustru Nini, 
og de fortæller at mødet med mennesker og den gode snak 
om noderne og især CD’erne altid er spændende. Det vil 
være en fordel med et lettere kendskab til, hvilke genrer 
indenfor spillemandsmusikken de forskellige CD’ere, har.
Hvis du vil vide mere om opbygningen af forlaget kan du 
læse mere i Trin & Toner novembernummeret s.14.
Er jobbet som forlagsdirektør lige noget for dig så kontakt:  
Dorthe Linde Jørgensen på tlf. 9846 9083 eller på e-mail. 
trut@klarinetten.dk 

Dorthe Linde Jørgensen
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ÅRetS Stævne
Sensommerstævne i Herning
Den 13. – 14. – 15. august 2010

Igen i år vil det være muligt for alle at deltage i dette 
hyggelige stævne, som er tilrettelagt, så der er noget 
for hele familien, alle er velkommen.

Stævnet arrangeres i et samarbejde mellem Ringkøbing 
Amts Spillemænd, Landsforeningen Danske Folkedan-
sere Region Midtjylland og Herning og Omegns Folke-
dansere.

Stævnet foregår i Gullestrup v. Herning med indkvarte-
ring i klasseværelser, eller nød camping på grønne om-
råder ved Gullestrup Hallen/Skole, Løvbakkevej 2, 7400 
Herning

Du kan vælge at klare forplejningen selv eller du kan 
købe/forudbestille maden fredag og lørdag aften ved 
tilmeldingen, og du kan købe aftensmad en enkelt af-
ten eller begge dage som du har lyst

Der vil som de senere år være spilleworkshop fredag af-
ten for B&U spillemænd, og senere på aftenen legestue 
for de unge.
Ligeledes fredag, vil der være spillemands-gudstjeneste 
i Gullestrup Kirke. Løvbakkevej 9
Sangaften ved Tove og Kaj Verner Stenderup.

Lørdag formiddag vil der være dans og spil i byen og 
ved Herning centret, og der vil også være mulighed for 
at finde noget at spise på en af byens restauranter, hvis 
man ikke lige selv har lyst til at lave frokost.

Igen i år vil der være en danse-workshop lørdag efter-
middag, instruktør er Dorthe Hyldgård og emnet er Vest-
jyske danse.

Klokken 19 indleder RAS aftenens program med en flot 
koncert i Gullestrup Hallen, hvorefter de spiller op til 
legestue resten af aftenen.

For natteravne er selvfølgelig natdans både fredag og 
lørdag.

Stævnet runder af søndag formiddag med fælles mor-
genbord, hvor vi sørger for brød/smør m.m. og du sør-
ger selv for bord, stol, service og kaffe samt LDF sang-
bog.

Det foreløbige program ser således ud:
Fredag
15.00 Ankomst og indkvartering
18.00-19.00 Spisning af forud bestilt mad
20.00-21.00 Sangtime med Tove Stenderup
21.30-22.30  Spillemandsgudstjeneste i Gullestrup 

Kirke
24.00-? Natdans

B&U program fredag
19.00-20.00 Spilleworkshop
20.00-21.00 Sang
21.30-23.00 Legestue

Lørdag
08.00-09.00 Afhentning af bestilt morgen brød
10.30-12.30   Dans i byen og Herning centret
14.00-15.15  Danseworkshop v. Dorthe Hyldgård, Te-

ma Vestjyske danse
15.30-17.00 Orkesterprøve
17.00-17.30 Faneinstruktion
17.30-18.30   Middag forudbestilt mad
19.00-20.00  Faneindmarch og velkomst derefter kon-

cert v/ RAS 
20.00-23.50 Legestue afbrudt af kaffepause
23.50 Faneudmarch
01.00 Natdans

B&U program lørdag
10.30 Spil i byen
18.45-? B&U aktivitet

Søndag
09.00-?  Fælles morgenbord. Husk sangbog
15.00 Pladsen skal være ryddet

Pris for hele stævnet er kun 165 kr. pr. voksen. Skole-
logi koster 60 kr. pr. person 
Deltagere til koncert og legestue lørdag uden stævne-
emblem 85 kr. Bemærk at kaffen lørdag aften er in-
kluderet i prisen. 
Børn under 14 år gratis
Afmeldingsgebyr 50 kr.

Tilmelding og betaling, senest 1. april til
Gert Nielsen, Odinsvej 4, 7620 Lemvig, tlf. 9782 2628 
eller 6160 2628, mail kagens@gmail.com
Tilmeldingsskemaer rekvireres hos Gert Nielsen

Ringkøbing Amts Spillemænd
Danske Folkedansere Region Midt

Herning og Omegns Folkedanserforening
Ret til ændringer forbeholdes
Vi ses
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 Region SyDDAnMARK

ælDReleGeStUe
Synes du også, at februar måned kan være kold, klam 
og kedelig – kort sagt rigtig træls? 
Kunne du trænge til en vitaminindsprøjtning i form af 
livsglad folkedans og spillemandsmusik? 
Så kom til

Ældre-legestue
Søndag den 28. februar kl. 13.30-17.00 i Nr. Hostrup 
Forsamlingshus,
Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro

Programmet byder på folkedans tilpasset den ældre ge-
neration, hvad trin og tempo angår, under ledelse af 
vore lokale ældreinstruktører og til god, levende spil-
lemandsmusik.
Midt på eftermiddagen vil der være kaffe/te med mas-
ser af hjemmebagt kage.

Entré
Kr. 50,00 inkl. kaffe. Øl og vand kan købes til meget ri-
melige priser

Tilmelding
Senest den 18. februar 2010 til
Otto Holk Nielsen, tlf. 7536 4848, mail: otto.holk.niel-
sen@mail.dk eller
Arne Nielsen, tlf. 7463 1941,mail: arne_nielsen@mail.
tele.dk 

OBS: Vi beder jer venligst oplyste navne og forening på 
alle deltagere, så vi kan få tilskud til arrangementet fra 
Danske Folkedansere/Danmarks Idræts Forbund.
 
Spillemænd er selvfølgelig også meget velkomne. Vi kan 
desværre ikke tilbyde noget honorar e.l., men I vil få 
gratis entré og alt det kaffe og kage, I kan indtage.

Vi glæder os til at se rigtig mange til en glad og hyg-
gelig eftermiddag.

Mange hilsener
Landsforeningen Danske Folkedansere

Region Syddanmark
Seniorudvalget

GAllABAl meD DAnSeKURSUS
Lørdag, d. 13. marts 2010 kl. 13.00
Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, Vejle

Balinspektør: Per Sørensen

Musik: ”Den Danske Quadrille-trio” bestående af Jes-
per Rudloff, Stefan Sørensen og Kristian Jørgensen

Program i hovedtræk:
Kl. 13.00 Kursusstart gl. baldanse
Kl. 17.00 Bad og omklædning (gerne baltøj)
Kl. 18.00 Festmiddag
Kl. 20.00 Balinspektøren åbner ballet
Kl. 23.30 Ballet slutter

Der skal selv medbringes eftermiddagskaffe.

Priser:  
Kursus alene.............................................. 80,- kr.
Festmiddag, bal og kaffe ............................300,- kr.
Kursus, festmiddag og gallabal med kaffe .....350,- kr.

Bindende tilmelding senest d. 21. februar.
Betaling til: 9560 0001781987 samtidig med tilmel-
ding.

Carlo Nielsen, tlf. 2086 2548/mail carlo-nielsen@jel-
lingnet.dk
Peter Skouenborg, tlf. 7585 8418/mail petersko@profib-
ernet.dk
Jytte Schou, tlf.7583 2320/mail js@roedkilde-gym.dk

Ønsker I overnatning, så kontakt Carlo eller Peter

 Region hoveDStADen

ReGIon HoveDStADen InvIteReR tIl Søn-
DAGSDAnS
Den 7. + 21. februar i Taastrup kulturcenter, B-salen
Poppel alle 12, 2630 Taastrup, kl. 13.00 – 17.00

Tema: Pardanse
Skal du med til konkurrence dagen?, skal du være med 
at danse? eller vil du bare lære en masse pardanse helt 
rigtigt.
Så giver vi dig her muligheden for at træne, øve, blive 
rettet på…… ja……..og blive rigtig dygtig
Alle dansene til konkurrence dagen vil blive gennem-
gået og måske kan der også blive tid til andre gode par-
danse.
Instruktørerne vil være Mette og Carsten
Musikken vil Rasmus stå for
Pris: 50.00 kr. pr. gang 
Ring på tlf. 3879 8283 – 2856 6477 – 2869 6205 og 
hør om dagen bliver afholdt.

Danseudvalget
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Det  sker  i  d in  region

SAnG & DAnS
Seniorudvalget indbyder til legestue for sang og dan-
seglade ældre, pensionister og andre interesserede.

Søndag d. 21. februar 2010 kl. 13.30-16.30.

Stedet er Risbjerggård, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre. 
Buslinierne 132 og 200S kan benyttes. P-pladser ved 
Risbjerggård.

Kom og få en hyggelig eftermiddag.

Dejlige sange fra LDF sangbogen med gode danse ind 
imellem under ledelse af Morten Hansen med musikled-
sagelse

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

Tilmelding nødvendig til Lissy & Ole på 4373 3198, Ena 
på 4818 9911 eller Erik på tlf. 3871 3595, inden d. 11. 
februar 2010.

Med venlig hilsen
LDF Region Hovedstaden

Seniorudvalget

 Region SjæLLAnD/hoveDStADen

DU KAn nÅ Det enDnU
Aspirantkurset i Taastrup d. 5. – 7. marts 2010.

Instruktør: Vill Plesner-Petersen med spillemand

Aspirant: Tilmeld dig senest 10. februar 2010

Hvis du er øvet danser og har lyst til at prøve at få mu-
sikken til at spille og danserne til at danse, lige hvad 
du beder om, så skulle du ringe til kursusleder Helle 
Madsen (3879 8283/2856 6477) og høre nærmere eller 
send mig en mail på hele.madsen@comxnet.dk så sen-
der jeg dig tilmeldingsskema mm. tilmelding senest 
10.02.2010.

Pris for kurset er 750,00 kr. for LDF medlem

Kurset henvender sig til alle i hele landet, der har lyst 
til at udfordre sig selv og lære en anden side af det at 
danse folkedans. Erfaringen siger os, at det er en rigtig 
god idé, at foreningsformænd og instruktører opfordrer 
dansere til at tage på kurset og snuse til det at instru-
ere.
Prøv at spørge din forening om de ikke vil betale dit 
kursus, det er jo til deres bedste.

Dansere: Er du danser og vil støtte aspiranterne, så til-
meld dig som danser en hel weekend eller bare om lør-
dagen

Weekend pris 500,00 kr. incl. forplejning og legestue
Lørdagspris 250,00 kr. incl. forplejning og legestue

Kursusleder: Helle Madsen

Legestue: Lørdag den 6. marts 2010 kl. 19.30
Kom og dans og lad aspiranterne prøve stemningen ved 
en legestue samme med dig. Pris for legestue er 50 kr. 
incl. kaffe og brød

Hvor: Grønhøjskolen, Mølleholmen 20, 2630 Taastrup

Du kan finde mere information på landsforeningens 
hjemmeside under de to regioner. www.folkedans.dk 

Landsforeningen Danske Folkedansere
Region Sjælland og Region Hovedstaden

    Scottish kursus

scottish kursus med kirsten møller og 
Christian Obel den 6. marts 2010
har du lyst til at kunne nogle flere scottish varianter 
og danse lidt svensk? Så kom til workshop kl. 14 – 
17.30 for øvede og begyndere. Bal kl. 19.30 med vær-
løse Folkemusikanter, danseleder Christian. Pris kr. 
90, kr. 75 for bal (kr. 150 for begge dele). Mulighed for 
spisning af egen eller bestilt mad, pris kr. 80. Sted: 
ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum, Bus 334. til-
melding og forudbetaling senest 2. marts (undtagen 
for ballet) på tlf 4448 3410 eller farumfolkedanse-
re@post.tele.dk - reg.nr. 9570, kt. 9165681

    Forårslegestue i Karstoft

Kom og vær med til en hyggelig aften i Karstoft 
samlingshus, Blåhøjvej 60, Karstoft fredag den 12. 
marts kl. 19.30.
Musik: grus i maskinen. instruktør: Freddy Søren-
sen.
entré inkl. kaffe kr. 80,00

Karstoft og Omegns 
Folkedanserforening
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Danske Folkedansere er en organisation, der beskæfti-
ger sig med en kulturarv – de danske folkedanse.

Men hvad går opgaven ud på for folkedanseforeninger-
ne? Er formålet at være ”museum” ved at  prøve at dan-
se efter de indsamlede dansebeskrivelser? Eller er det 
at dyrke en danseart, der hedder dansk folkedans?
Og hvis det er at dyrke en danseart, er det så menin-
gen, at det er en motionsform, hvor folk kommer en 
gang om ugen og bliver motioneret gennem at danse 
et antal danse styret af en leder, der har musikledsa-
gelse til rådighed?
Eller er meningen med danseundervisningen at folk skal 
lære at danse og/eller lære danse?

Med at lære at danse mener jeg, at man bliver i stand 
til at udføre en dans rytmisk og flydende i sammenhø-
righed med musikken, og meget gerne så man føler 
”flow”, altså at man får en oplevelse, hvor dansen bli-
ver det centrale , man bliver ”høj”.
Med at lære danse mener jeg, at lære at udføre figurer 
f.eks. kæde og lære samlinger af figurer f.eks. dansen 
Morten Larsen.
Formålet med at lære at danse og lære danse kunne 
være at denne lærdom vil kunne anvendes i social sam-
menhæng til bal på kroen, familiefester, legestuer 
m.m.

Hvis formålet med Danse Folkedansere skulle være at 
lære at danse, så vil jeg som Henrik Larsen mene, at 
det ikke ser særlig godt ud. Hvis formålet har været, at 
man skulle lære danse, så mener jeg at folkedanserne i 
vores foreninger har lært en række figurer, men ikke 
dansene.

Jeg mener, at folkedanserne i Danske Folkedanseres for-
eninger generelt hverken kan danse eller kan dansene, 
og det måske er på tide at ændre på dette, hvis det ikke 
allerede er for sent.

Hvad kan være årsagen til det dårlige resultat?

En af årsagerne vil jeg mene er, at vi i mange år ikke 
har brugt folkedansen som den dans, der bruges i so-
ciale sammenhænge uden for folkedanseforeningerne, 
og disse sociale sammenhænge har derfor ikke været 
steder, hvor vi har kunnet udfolde det lærte.

et InDlæG I DeBAtten 
om dans: at lære at danse, at lære danse

En anden årsag er nok, at Danske Folkedansere har væ-
ret gode til at uddanne danseinstruktører. Den gode si-
de af denne bedrift er, at der findes steder, hvor man 
kan lære at danse og lære dansene, men den dårlige si-
de har desværre været, at nogen har ment, at de ud-
dannede instruktører var de, der kunne sige, hvordan 
man danser korrekt, og andre, der ikke har lært at dan-
se i folkedanseforeninger, danser så forkert. Dette har 
betydet, at det rum, som kunne hjælpe med til at lære 
at danse, blev fjernet. Det andet har betydet, at det 
danserum, der kunne vise, hvordan man danser, blev 
ikke benyttet og blev dermed ”slået ihjel”, et eksempel 
er Læsø.

En anden dårlig side af de mange uddannede instruk-
tører og den måde at afholde træningsaftener på i for-
eninger har desværre været, at man aldrig er holdt op 
med at være under uddannelse. Man har siddet fast i 
skolen og har måttet gå 5. klasse om igen og igen. 

En tredje dårlig side er måden at afholde legestue på, 
hvor en leder står hele tiden og fortæller, hvad man 
skal gøre. På denne måde, mener jeg, at folkedanserne 
aldrig lærer dansene, og de lærer aldrig at danse. Hvis 
man skal lære at danse, skal man nemlig have fået at 
vide, hvordan det enkelte trin er, man skal have prøvet 
det af under vejledning, og så skal man øve sig uden 
utidig indblanding, til man har fundet ud af at gøre det 
på tilfredsstillende måde. Denne øven sig skal helst 
foregå under ledsagelse af god dansemusik.     

Der har faktisk været miljøer med folkedansemusik, hvor 
man har kunnet øve sig uden indblanding fra instruk-
tører, nemlig folkemusikhusene og måske også gammel-
dansforeningerne. Men desværre har man som så man-
ge andre steder ligget i ”krig” med ”konkurrenterne”, 
eller man har levet i sin egen verden, og simpelthen 
ikke haft kendskab til disse miljøer.

Er disse miljøer så arnested for gode dansere. Nej, det 
er de desværre ikke. For hvis man ser på folkemusikhu-
senes dansere, så har de ikke haft gode instruktører, så 
de har ikke lært at danse, og da der fortrinsvis spilles 
pardanse, så kende de heller ikke figurdansene.

Hvad kan man gøre ved dette?

Det man kan gøre er, at instruktører og foreninger bli-
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ve enige om målet for undervisningen i foreningen, alt-
så at man ønsker at lære at danse og lære dansene, så 
man kan selv på et tidspunkt.
Dernæst kan man i foreningen sikre sig, at når man har 
lært trin og danse, at der afsættes tid til at folkedan-
serne øver sig selv uden indblanding fra instruktøren. 
Eventuelt ved at afholde legestuer uden instruktion og 
med god musik.
Der er på landstævnerne de seneste år givet god mu-
lighed for sådanne udfoldelser. Man kan se, at de unge 
benytter sig at dette, men det kunne være rart, hvis 
også en større del af de ældre folkedansere ville benyt-
te sig af disse muligheder.
Endelig er folkemusikhusene m.fl. steder som stadig le-
verer god folkedansemusik. Så hvis folkedanserne i fol-
kedanseforeninger blev inspireret og fik lyst til at ud-
folde sig og derigennem lære at danse, så er der stadig 
visse muligheder til stede. 

Hvad vil formålet være med en ændret strategi?
Hvis vi ser på det ry som folkedansere har i Danmark 
for tiden, så er det desværre ret negativt og dette, me-
ner jeg, bl.a. hænger sammen med oplevelser af, at vo-

res instruktører har haft en meget firkantet holdning til 
dansen. Det vigtigste er kun at gøre det, der står i hæf-
terne. Og det man ikke havde fået besked på fra instruk-
tørerne er forbudt og skal øjeblikkelig ophøre. 
Hvis dette ry skal ændres, så mener jeg, at så skal un-
dervisningen i folkedanserforeningerne i højere grad 
give mulighed for at folk kan udfolde glæden ved dan-
sen, og det skal de bl.a. kunne ved at finde ind til egen 
dans. De skal slippes fri.
Hvis vi skal tro på en fremtid for dansk folkedans, så 
mener jeg, at vi skal kunne vise at folkedans er dans 
med mulighed for personlig prægning af dansen og mu-
lighed for selvudfoldelse, man skal kunne blive ”høj” af 
at danse. Og det bliver man kun, mener jeg, hvis ens 
danseudfoldelse kan ske frit, i tæt samklang med mu-
sikken, og dette bliver bedre, jo bedre man er til at dan-
se. 

Med venlig hilsen 
Hanne Troen, 

instruktør i Rishøj folkedanseforening, 
danser i Ramsø folkedanseforening,  

arrangør af baller i Køge Spillemandsforening og 
medlem af Danske Folkedansere siden 1994.

Vi gør nemlig som vi plejer.  Måske, og hvad er det vi 
gør??
Når der nu i næsten 100 år er diskuteret hvordan vi skal 
gøre, så kan vi jo ligeså godt fortsætte med at tale om 
tingene, for endnu er der ingen, som har fundet ud af, 
hvad vi egentlig bør gøre, selv om mange i tidens løb 
har haft en mening om tingene og det er kun godt at 
have holdninger til tingene og få afprøvet sine hold-
ninger og se om, der følger nogle ændringer med.
Noget må jo være gået galt et eller andet sted når fol-
kedansen meget hurtigt forsvinder ud et eller andet sted 
på et lille museum.
Hvad har vi gjort ved dansen. Vi har ikke gjort som ved 
folkedragten, næsten alle har bestræbt sig på, at en 
dragt skal syes som den altid er blevet det, selv knu-
derne skulle være på den rigtige måde, når jeg så har 
spurgt hvorfor skoene ikke også var lavet hjemme, så 
blev der tavst.
Dansen – enten det er tango – cha-cha-cha eller folke-
dans, så er det blevet standarddans, vore gamle danse 
er blevet standardiseret i så høj grad at vore forfædre 
ikke ville kunne genkende ret meget, selv musikken er 
ændret, måske til det bedre eller hvad?? Nu er vi nået 

HvAD GøR I???
så langt, at nogle mener at deltagere i dansen ikke skal 
have lov til at danse før de til fulde har lært dansetri-
nene???
Organisationerne er tavse, det bør de måske også væ-
re??
Tænk de folkevalgte er valgt til at udføre ønsker og gø-
re det, der bliver dem pålagt på årlige møder, de skal 
ikke selv finde på noget – de er nemlig kun valgt til at 
være tjenere for de medlemmer som har valgt dem, ud 
fra nogle nedskrevne retningslinier, gør de så det?? Det 
er noget du skal tænke over inden du støtter dem øko-
nomisk, enten det er LDF eller DGI så har ingen fundet 
løsningen – endnu, og gør de det??
Tænk over det i den måske sidste dansesæson, du får 
der hvor du bor, i foråret er der en del af os ældre, som 
dør og andre gider ikke mere, så om 5 år er der et hold 
på Sjælland, 1 hold på Fyn og 2 hold i Jylland (de er 
altid lidt bagefter) men baglæns går det. SÅ GØR DOG 
NOGET.    

God arbejdslyst ønskes af 
Bent Andersen Præstø.
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Stævnet bliver afholdt i Hedehallen i Grindsted med op-
visninger i Grindsted og Billund om formiddagen.

Vi glæder os til at se rigtig mange små og store danse-
glade børn.

Venlig hilsen stævneudvalget

Kontakt personer 
Mona Johannessen, tlf. 7533 4749/ 2213 8661, 
mail: kj663@privat.dk
Heidi Jensen, tlf. 6160 5748
Dorte Nielsen, tlf.7534 8333, mail: DN@bakkeregn.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børnestævne 2010 
Se danseprogram på 
www.folkedans.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børnestævne 2010 
Se danseprogram på 
www.folkedans.dk 

HeDenS FolKeDAnSeRe
og Region Syddanmark

Børne- og Ungdomsstævne 2010 - 10.-11. april
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HvAD eR SPIllemAnDSUDDAnnelSen ”BjeR-
RInGBRo”?
Spillemandsuddannelsen ”Bjerringbro” er en uddannel-
se, hvor du bliver undervist i grundlæggende danske og 
nordiske dansetyper, gennem instrumentundervisning 
på dit eget instrument, rytmisk dansespil, samspil med 
andre, stort orkesterspil sammen med unge og voksne 
kursister og praktisk spil til dans. Spillemandsuddan-
nelsen kører over 4 år med skiftende emner og danse-
typer for hvert år. Det betyder at du ikke nødvendigvis 

skal deltage hvert år, men kan vælge hvad 
der passer dig bedst.

DFS Spillemandsuddannelsen

”Bjerringbro”
UnGDomSlInIen

26. jUnI – 3. jUlI 2010

HvAD eR UnGDomSlInIen?
Ungdomslinien er specielt for unge i alderen 14-20 år, 
som har lyst til at lære mere om at spille spillemands- 
og folkemusik. Undervisning er lagt an på at give dig 
et højt fagligt udbytte, dels på dit eget instrument og 
dels i det at spille til dans. Og naturligvis bliver der 
mange timer med samspils sessions kun for unge.

HvIlKe emneR & DAnSetyPeR UnDeRvISeS 
DeR I?
I 2010 er de gennemgående emner:
Schottish
Sønderhoning

HvIlKe FAG UnDeRvISeS DeR I?
Undervisningen består af en række forskellige fag:
·	 Rytmik
·	 Instrumentundervisning
·	 Dansespil 
·	 U-Spil 
·	 Gruppespil
·	 Orkesterspil
·	 Praktik med danseinstruktører
·	 Spil til undervisning og legestue/Bal

Ungdomslinien samarbejder i nogle fag med den side-
løbende spillemandsuddannelse for voksne. Derfor vil 
der f.eks. være instrumentundervisning på tværs af al-

dersgrupperne.
U-Spil er sessions kun for de unge på kurset. Her 
foregår mange forskellige aktiviteter, bl.a. spil i 
grupper og dansespil for nogen der danser. Nog-
le år har der været lavet optagelser af musikken, 

og ofte er der indlagt en udflugt i ugens løb, når man 
trænger til at få lidt frisk luft og energi igen.

♫
♪

Børn og unge

FoR: vIolIn, HARmonIKA, KlARInet, FløjteR, BAS, GUItAR, KlAveR
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SPIllemAnDSUDDAnnelSen eR oGSÅ:
Hygge og socialt samvær med andre unge om musik-
ken. Hver dag er der indlagt kaffe- og thepauser om 
formiddagen og om eftermiddagen. Og hver aften er der 
dømt fælles hygge med spil, dans og sang med de an-
dre kursister, så længe du har lyst. 

Hvem KAn DeltAGe?
Kurset har et højt fagligt indhold, hvorfor det også kræ-
ves at du kan håndterer dit eget instrument i rimelig 
grad og kan læse noder. Du bør have gået til undervis-
ning eller spillet i musikskolen i min. 2-3 år. Det kræ-
ves ikke at du tidligere har spillet folke-/spillemands-
musik. 

Hvem UnDeRvISeR?
Ungdomslinien har gennemgående instruktører, som har 
en relevant folkemusisk uddannelse samt en bred erfa-
ring med at spille til dans og undervisning af unge. Al-
le instruktører på kurset er selv dygtige folkemusikere 
og har en pædagogisk undervisnings baggrund.

UnGDomSInStRUKtøReR:
Jesper V. Petersen, harmonika (Phønix, Baltinget)
Christopher Davis Maack, violin (tidl. ZAR)
   
PÅ KURSet UnDeRvISeR DeSUDen:
Johnnie Frederiksen, harmonika (tidl. Baltinget)
Bent Melvej, violin (Rasmus, IQ)
Birgit Alsdam Cramer, klarinet (Strygfri)
Jesper Carlsen, kontrabas (Ostinatekspressen)

HvoRnÅR eR Det?
Spillemandsuddannelsen begynder om eftermiddagen 
lørdag den 26. juni 2010 og slutter efter morgenmaden 

lørdag den 3. juli 2010. Forældre og andre interessere-
de inviteres til Koncert og Bal Fredag den 2. juli kl. 
19.30 – 23.30.

HvAD KoSteR Det?
Ophold og forplejning i 7 døgn: ...............Kr. 3.150,-
Undervisning (64 lektioner): ....................Kr. 2.400,-
DFS tilskud til Ungdomsmedlemmer: ........Kr. –2.800,-
Din pris som medlem af DFS: ............... Kr. 2.750,-
 
Børn & Unge op til 18 år bliver medlem af DFS for 
blot kr. 50,- mens unge op til 25 år bliver medlem 
af DFS for blot kr. 150,-, Se mere på www.spille-
mandskredsen.dk

HvoR FoReGÅR Det?
Spillemandsuddannelsen foregår på Nørgaards Højsko-
le, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro, www.nrgaard.dk 
(hvor de bl.a. også har en svømmehal). Indkvartering 
foregår på dobbeltværelser inkl. sengetøj, linned og 
håndklæder.

HvoRDAn KommeR mAn meD?
Kontakt kursusleder Mogens Cramer, tlf. 4871 1979, e-
mail: mba.cramer@email.dk eller klik ind på www.spil-
lemandskredsen.dk 
Klik på ”Aktiviteter”, ”Kurser”, vælg derefter ”Ungdoms-
linien Bjerringbro” og tilmeld dig online. Her finder du 
også GIRO nummer for indbetaling af kursusprisen.

Tilmeldingsfrist er senest den 2. maj 2010.

♫
♪

Børn og unge
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Hvornår: Hvad: Hvor: Se blad:
05.03-07.03 Betweenagerstævne Højby 11/09

10.04-11-04 Børne- og Ungdomsstævne Grindsted 02/10

08.05. Det sjællandske B&U-stævne Ringsted 01/10

B&U AKtIvItetSKAlenDeR

HeR eR løSnInGen PÅ BIlleDGÅDen I novemBeR-
nUmmeRet AF tRIn & toneR:

Uden sko bliver det svært eller måske farligt at danse folkedans.
Tænk, hvis nogen træder en over tæerne!

Nanna fra Amager på 10 år kunne let se, at billedet forestillede et 
skospænde. Nanna er også skrap til at danse og vandt præmie for 1½ år 
siden ved konkurrencedagen.
Nu er endnu en præmie på vej til Nanna!

På det næste billede ses et lille udsnit af en genstand, som rigtig ofte er i sving, 
når der danses folkedans. Når genstanden bliver brugt, skal man nok ikke stikke 
hovedet så tæt på, som fotografen har gjort her!

Kan du gætte, hvad det er for en genstand, så send løsningen (og lidt om dig selv) til

Lars Boye Petersen, 
Bredgade 18, 4900 Nakskov
eller pr. e-mail til lars.boye.petersen@mail.dk

Måske er du så den heldige, der vinder en præmie.
Husk, at man skal være under 12 år for at deltage i gættekonkurrencen.

KAN DU GæTTE HvAD DET ER?



Trin & Toner · Nummer 2 · Februar 2010 23

Annoncer

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

Åbent: Tirsdage kl. 10.00-16.00 
Telefon henvendelse 3314 1958 
(Telefonsvarer uden for åbningstiden) 

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv. 
1364 København K 

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

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

Dragtsølv efter 
bestilling 

Udføres på eget værksted.

Guldsmed
Helle Vienberg

 
Østergade 95

6580 Vamdrup
Tlf. 2564 0091

www.helle-vienberg.dk

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

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. Hørlær-
red. Smykker og knapper. Hatte, huer, 
sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæ-
ring og syning. Dragtlitteratur.

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

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

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

Telefon 7578 2227

Danske Folkedanseres  
Salgsafdeling

Hørlærred og vadmel samt   
foerstoffer i forskellige kvaliteter. 
Sort, blå, brun og grønt fløjl samt møn-
strede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne 
stoffer som uld-damask og kamgarn i flere 
farver og kvaliteter samt sysilke i mange 
farver. Meget sytil behør og strikkepinde. 
Dragtmapper, billedserier og bøger. Træf-
fes normalt mandag, tirsdag og onsdag 
mellem kl. 16.00 og 19.00. 
Besøg efter aftale.

Lisbeth Green
Vedbæksallé 75, 8700 Horsens 
E-mail: post@lisbeth-green.dk 
Tlf. 7564 7564

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

518,-

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

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

Art. 2021 
Dame str.

898,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO



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: Dorthe Linde Jørgensen, Bjørnborgvej 6, 9300 Sæby 
Tlf. 8662 3148. E-mail: trut@klarinetten.dk

Salg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Villy Nikolajsen, Holstebrovej 98, Vejrum, 7600 Struer. · Tlf. 9746 4159.
E-mail: forlag@spillemandskredsen.dk · www.spillemandskredsen.dk

 Arrangør  Dato  Arrangement Sted
Se i 
blad nr.     

Til-
meld.

Danske Folkedansere 25.-28.02. Efteruddannelseskursus, dragt Brenderup 11/09 01.12.

08.05. Konkurrencedag Odense 10/09 15.02.

23./24.05 Event Folkedans Tivoli 01/10 17.01.

Spillemandskredsen 05.-07.03. Spillemandstræf og generalforsamling Viborg 01/10 05.02.

Region Nordjylland 07.02. Baldanse Vodskov 01/10 Ja

Region Midtjylland 13.-15.08. Sensommerstævne Herning 02/10 01.04.

Region Syddanmark 07.02. Kursus i konkurrencedanse 01/10 01.02.

28.02. Ældrelegestue Nr. Hostrup 02/10 18.02.

13.03. Gallabal med dansekursus Vejle 02/10 21.02.

Region Sjælland 07.02. Kursus i Læsødanse Holbæk 01/10

07.03. Kursus i Slesvig-Holstenske danse Korsør 01/10

11.04. Kursus i Thy-danse Roskilde 01/10

Region Hovedstaden 07.02. Søndagsdans, pardanse Taastrup 02/10 01.02.

21.02. Søndagsdans, pardanse Taastrup 02/10 01.02.

21.02. Sang og dans for ældre m.fl. Hvidovre 02/10 11.02.

Region Sjælland og Hovedstaden 05.-07.03. Instruktøraspirantkursus Taastrup 02/10 10.02.

AKtIvItetSKAlenDeR

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

KvInDeDRAGt SælGeS
Str. 42/44. Hel kjole hele landet (rødbrun) 
med hedebotilbehør, (krave, nål, 2 forklæder, 
tørklæde, sølvnakke), underskørt, hosebånd. 
Alt håndsyet. Sælges for kr. 2.500.

Tlf.: 4495 3673  -  2342 7716, 
e-mail: saahansen@mail.tele.dk

SælGeS
Herredragt fra Horneland med kofte 
(helt ny og aldrig brugt) 
ca. 190 cm. - 90 kg. Alt håndlavet. 
Pris idé 3.500 kr.

Tlf. 5581 2899, 
vimmelskaftet@privat.dk

    Kom til fest i låsby Hallen

med ca. 200 glade dansere
Låsby og omegns Folkedansere indbyder til stiftel-
sesfest
Lørdag den 27. februar 2010 kl. 19.30 i Låsby hallen, 
niels Bohrs vej 7, 8670 Låsby.
Danseleder: tove juel jensen. Musikken leveres af: 
Dorthe Linde jørgensen, jan Michaelsen, Martin 
Madsen.
Fanerne føres ind kl. 20.15. entre inkl. kaffe: kr.:80.-
tilmelding senest den 24. februar 2010 på tlf. 8652 
1858 (ole Buksti) eller tlf. 8695 1572 (olaf thom-
sen).

På bestyrelsens vegne
Tage H. Madsen – Formand


