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St yr els e n

Landsforeningen
Danske
Folkedanseres

Årsmøde

21. – 22. april 2012 på Pejsegården, Brædstrup
Landsforeningen Danske Folkedansere
indbyder til Årsmøde på Hotel Pejsegården,
Søndergade 112, 8740 Brædstrup,
tlf. 7575 1766.
Ankomst lørdag den 21. april 2012 kl. 13.30. Forventet
afslutning søndag den 22. april ca. kl. 13.30.
Der vil blive arrangeret bustransport for dem, der tilmelder sig dette, fra Horsens Banegård lørdag med afgang fra banegården kl. 13.00 og retur igen søndag med
afgang fra Pejsegården kl. 13.45.
Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter ankomst 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. Valgene til styrelsen foregår søndag. Foruden afholdelse
af Årsmødet vil der blive givet forskellige 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 forudsættes 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 tilmeldingsblanketten.

Priser
Deltagelse med fuld forplejning og logi
Deltagelse med fuld forplejning
uden logi og morgenmad
Deltagelse lørdag med fuld forplejning
uden logi
Deltagelse søndag med fuld forplejning
uden logi og morgenmad
Tillæg for enkeltværelse

kr. 1070,00

Tilmelding kan også ske via hjemmesiden www.folkedans.dk
Af hensyn til indkvartering og udfyldelse af kongresmærker skal der opgives medlemsnummer og navn på
hver enkelt deltager
Ved indbetaling i bank eller netbank brug kortartkode
73 og kreditornummer 87284263. Årsmøde og foreningsnr. anføres under meddelelser. Betaling kan også
ske ved fremsendelse af check.
Tilmelding og betaling senest den 20. marts 2012.

kr. 705,00

Dagsorden
kr. 465,00
kr. 240,00
kr. 150,00

Tilmelding
Foreninger bedes benytte de tilsendte tilmeldingsskemaer. Husk også indsendelse af blanket til rejserefusion.

Dagsorden for Årsmødet samt evt. indkomne forslag,
der i henhold til vedtægterne er indsendt inden 15. februar, vil blive bekendtgjort i Trin & Toner, marts 2012.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at evt. spørgsmål vedr.
specifikke poster i Landsforeningens regnskaber og budgetter, kun kan forventes besvaret fyldestgørende på
Årsmødet, såfremt spørgsmålene er sendt til kasserer
Bent Hansen senest den 15. april 2012.
Styrelsen
Trin

&Toner ∙ Nummer 2 ∙ Februar 2012

3

S t y r els en
Månedens Foreninger

Samarbejde

mellem 2 foreninger på Østsjælland
De 2 østligste foreninger på Sjælland, syd
for Køge, har lavet et samarbejde for at forsøge at bestå.
Først lidt om de 2 foreninger, derefter lidt
om vores opstart på samarbejdet.
Tryggevælde Folkedansere blev startet som
selvstændig forening i 2006. Det beroede
dels på et stort ønske fra medlemmerne af
folkedanserafdelingen i Himlingøje Gymnastikforening – og dels på et ønske fra de resterende medlemmer af Fakse og Omegns
Folkedansere, som var blevet meget lille i
medlemstal.
Det var et ret så stort arbejde at få formalia i orden – men foreningen blev i 2006
godkendt som forening under folkeoplysningsloven af den daværende Vallø Kommune, som nu hedder Stevns Kommune.
Holdet startede med at danse i et forsamlingshus, men måtte flytte herfra, da de ikke havde noget børnehold, så de kunne ikke
få kommunal støtte til at betale for det. De
blev så henvist til at danse på den lokale
kommuneskole i Hårlev, som hedder Hotherskolen.
De havde baldans den 1. mandag i måneden
og almindelig folkedans de øvrige. Desværre stod de uden instruktør efter sæson
2009/10 og skulle ud og finde sådan én. De
havde også to spillefolk, men den ene ønskede at stoppe, så var gode råd jo dyre. På
det tidspunkt var de knapt 30 dansere.
Normalt afholder de kun to fester årligt for
deres medlemmer – nemlig juleafslutning
med gløgg osv. samt fastelavn med boller
og tøndeslagning mv. Desuden står de hvert
år for en udadtil annonceret Pinselegestue
i et nærliggende forsamlingshus. De har også altid deltaget i amtsstævnerne, arrangeret af DGI Storstrømmen.
Stevns Folkedansere blev dannet i 1969 som
en underafdeling af en ungdomsforening,
men for 10 år siden meldte foreningen sig
ud og blev selvstændig. Stevns Folkedansere er en forening, som har B&U-hold, vok
senhold og ældrehold.
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Ældreholdet startede for 9 år siden. Holdet
startede med at danse på et plejehjem, men
nu er de blevet så mange, at de ikke kan
være der mere, så nu danser de i hallen på
Erikstrupskolen i St. Heddinge. Det er de
meget tilfredse med. Deres mangeårige instruktør har dette hold sammen med 2 spillemænd. De danser om fredagen.
B&U holdet har eksisteret siden 1970, men
i forskellige udgaver, nogle år med mange
dansere og andre år med få dansere. Lige i
øjeblikket er holdet lidt nede, men dem, der
kommer, er glade for dansen. Holdet har fået en konservatorieuddannet spillemand til
at spille til deres træninger. Han kan også
noget med motorik, så det er lidt ekstra med
i prisen. Holdet har 2 helt unge instruktører til at undervise.
Voksenholdet var svundet ind, så danserne
følte, at de var tvunget til at komme, selv
om de var syge eller skulle noget andet. Så
er det ikke sjovt. De snakkede meget om det
på danseaftenerne, men der var ingen, som
kunne komme med forslag til, hvordan de
kunne blive flere eller hvad de ellers kunne
gøre. De havde både instruktør og spillefolk.
Stevns Folkedanseres medlemstal var ved
sæson 2009/10 ca. 35 ældre, 16 voksne, 14
B&U, 12 passive og 7 spillefolk/instruktører.
I sæson 2009/10 blev der snakket meget i
de 2 bestyrelser/foreninger om begge foreningers videre eksistens. Det endte med et
samarbejde og 2 foreningers fortsatte eksistens.
Da begge foreninger gerne ville bestå, snakkede de to bestyrelser hver især om, hvad
de kunne gøre.
Stevns-bestyrelsen blev enig om at tage det
op med medlemmerne for at høre deres mening. Medlemmerne gav bestyrelsen lov til
at arbejde videre med forslaget. Som sagt
så gjort.
Stevns rettede henvendelse til Tryggevælde
Folkedansere, om det var en ide at arbejde
sammen om voksenholdet, da Stevns syn-

tes, at de var blevet for små, Tryggevælde
stod og manglede en instruktør og det er
sjovere at være flere dansere.
Der blev holdt flere møder - både bestyrelserne imellem og sammen med instruktør
og spillefolk - for at få snakket alt igennem.
Begge foreninger ville gerne bestå, da det
handler om et tilhørsforhold, man har fået
opbygget til sin forening. Ingen er interesseret i at lukke.
Sådan en opstart uden problemer – nej, ikke helt.

Danse aften
Tryggevælde dansede om mandagen, og
Stevns om tirsdagen, hvad så?
Vi snakkede og blev enige om i første omgang at prøve at finde en anden danseaften. Sikke en opgave - for så kunne den ene
instruktør ikke og den ene spillemand kunne heller ikke. Så til sidst blev vi enige om,
at vi danser om mandagen.

Dansested
Tryggevælde dansede på Hotherskolen i Hårlev på et hårdt gulv. Stevns dansede på træ
gulv i hallen på Erikstrupskolen i St. Heddinge.
Vi blev enige om at finde et neutralt sted,
men det var umuligt. Ved forhandlinger bestyrelserne imellem blev vi enige om at danse på Hotherskolen i Hårlev. Vi startede på
det hårde gulv, nu har vi fået gymnastiksalen, dejligt med luft, plads og et godt gulv.
Det var ikke muligt i starten, da en lokal
gymnastikforening brugte salen.

Kontingent
Vi blev hurtigt enige om, at vi skulle have
ens kontingent, både for aktive og passive.
Begge foreninger er medlem hos DGI og LDF.

Medlemmer
Man bliver i den forening, hvor man er medlem, men nye bliver fordelt ved, at vi har
Tryggevælde Å som løber igennem Stevns.

St yr els e n

Nye medlemmer med bopæl øst for åen tilfalder Stevns folkedansere og vest for åen
tilfalder Tryggevælde. Hvis der er et medlem, som ønsker en bestemt tilhørsforening,
respekteres dette.

Udgifter til instruktør og
spillefolk
Da det er 2 foreninger med ikke ret mange
penge, blev de implicerede spurgt om, hvad
de ville have for deres indsats. De meldte
alle ud, at det ikke var for pengene skyld,
men at de gerne ville have lidt for deres indsats. Så kassererne satte sig sammen og kom
frem til, at hver forening betaler i henhold
til, hvor mange dansere man har på holdet.
F.eks.: Tryggevælde har 20 dansere på holder og Stevns har 12 dansere på holdet.
De får et fast beløb + kørepenge og betalt
kontingent til DGI og LDF.

Instruktør
Vi har 2 instruktører, den ene ville gerne lave et tema den 1. mandag i måneden. Det
kunne være svenske danse eller et hæfte
man gennemgik. Tryggevælde stoppede deres baldans og fik så et Tema i stedet. Den

anden instruktør har alm. folkedans de andre mandage.

Spillefolk
Vi har 3 spillemænd, 2 på violin og 1 på
harmonika. Da der ikke var råd til at have 3
spillemænd til at spille hver danse aften,
blev der lavet en vagtplan, så der hver gang
var 2 spillemænd på vagt, og den sidste
havde fri. Det har fungeret rigtig godt. Hvis
de har lyst til at komme den aften de har
fri, er de meget velkomne, men de får ingen
betaling.

Arrangementer
De 2 foreninger beholder deres eksisterende
arrangementer, uden om samarbejdet.
Tryggevælde holder juleafslutning og fastelavn på danseaftener, og Stevns afholder
fælles afslutning for alle hold. Derudover
afholder Tryggevælde en annonceret Pinselegestue i et lokalt forsamlingshus og Stevns
afholder Højeruplund-stævnet i det fri ved
Højerup Gl. Kirke.

Annoncering
Vi laver fælles annoncering i lokal aviser. Vi

laver flyers og plakater til hvert hold. Hænger plakater op flere steder i kommunen,
lægger flyers på bibliotekerne.
Vi har udarbejdet samarbejdsaftale og kontrakter med instruktører og spillefolk.

Start af sæson
Stevns har altid startet den første uge i september, Tryggevælde lidt senere. Vi blev enige om at starte som Stevns.
Vi er et fælles dansehold, men vi er 2 foreninger, der gerne vil arbejde sammen. Alle
medlemmer er enige om, at dette samarbejde er en rigtig god ide, nu skal vi videre udvikle vores samarbejde.
Vi har ikke skrevet alle spørgsmål, for så
kunne vi blive ved. Men dette er et indblik
i, hvordan det kan lade sig gøre at være to
foreninger og dog arbejde sammen.
Formændene for begge foreninger står til
rådighed, hvis der er spørgsmål.
Skrevet af Formanden for Stevns folkedansere, Ida Nygaard
Godkendt af begge bestyrelser
Hilsen
Stevns og Tryggevælde Folkedansere

Vi har ikke
glemt det ...

Redaktionen har modtaget følgende henvendelse fra en
rumænsk folkloregruppe:
We are The Folk Ensemble „DOINA BARAGANULUI“ from Slobozia town, Ialomita county,
Romania, a representative folk ensemble for Romanian folklore and we are interested
to take part in your international folk festival.

men her ved deadline for februarnr.
modtager vi stadig vinder-julekalendere, så listen over vinderne af julekalender-gevinsterne vil først kunne bringes
i næste nr. af Trin & Toner.
Mange hilsner
Marianne og Dorthe
LDF’s sekretariat

Every year, The County Centre for Conservation and Promotion of Traditional Culture,
Ialomita organizes in Slobozia town, Ialomita County (Romania) The International
Folklore Festival ,,BARAGAN’S FLOWER“, in folk-songs, dances and costumes. The 15th
edition of our festival will take place between 24th and 27th May 2012.
We are interested in collaboration with folk ensembles from all over the world. In the
selection for our festival groups interested in a cultural exchange with our ensemble
will have priority. We intend to invite a folk ensemble from your country to our festival in 2012 and are interested in taking part in festivals, at the same conditions, in
your country, in 2012 or 2013.
We commend the activity that you perform, which we particularly appreciate. We hope
that in the future we shall have a good collaboration and meet together at international folklore festivals.
For complete details about our ensemble and festival, please, visit our websites:
www.doinabaraganului.ro/en/ and www.floaredepebaragan.ro/en/
Best regards
Director, Prof. dr. Cristian Obrejan
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Kur s er

Årets
bedste
tilbud

Instruktøruddannelse
i Bjerringbro Nørgaards Højskole 1. juli – 7. juli 2012

Så er det nu, du skal beslutte dig, om du vil
give dig selv en uforglemmelig oplevelse
sammen med andre danse- og spilleglade
aktører på Nørgaards Højskole i Bjerringbro.
Den ny struktur, der blev indført for instruktøruddannelsen i 2009, har bevirket, at vi
har kunnet gennemføre både en B&U- og en
voksenlinje. Desværre må vi konstatere, at
interessen for ældrelinjen har været så lille,
at den ikke bliver oprettet i 2012. Der arbejdes på at tilbyde et weekendkursus for
instruktører, hvor emner, der er relevante
for instruktører på seniorhold, tages op.

Tilbud til uddannede instruktører: Hvis du
er uddannet LDF-instruktør kan du optimere
din uddannelse og få ny inspiration til undervisningen ved at søge optagelse på et af
holdene og tage valgfag efter ønske og behov. Det er et tilbud, som forhåbentlig mange aktive instruktører vil benytte sig af!
Eksempelvis kunne det tænkes, at du gerne
vil lære mere indenfor dit felt hos en bestemt holdinstruktør. Hvis du har LDF’s uddannelsesbevis som vokseninstruktør, kan
du tage B&U-instruktøruddannelsen ved at
tage hold 3 og 4 med B&U som valgfag - og
omvendt.
NB: Erfarne folkedanseinstruktører, som ikke har en LDF-instruktøruddannelse, kan få
dispensation. Kontakt kursuslederen og få
flere informationer.

Obligatoriske fag:

Instruktør
uddannelsen
Adgangskrav for instruktøraspiranter:
Hold 1: Du skal være fyldt 16 år ved uddannelsens 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 og
haft en følordning med en forening siden
sidste kursus
Hold 4: Du skal have gennemgået hold 3 og
haft en følordning med en forening siden
sidste kursus
Bemærk: For at få et uddannelsesbevis, skal
man have ”fuldt skema” alle 4 år, og man
skal have haft valgfagene stemmebrug, opvisningskoreografi og undervisningsplanlægning.
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Hold 1 (kursus nr. 3.1.1)
Beskrivelseslæsning, undervisningsmetodikker, praktik med voksne, rytmik, pædagogik/psykologi, egen dans, tringennemgang,
praktik samt rytmik og musik med DFS-kursister, deltagelse i storpraktik og kulturhistorie.
Hold 2 (kursus nr. 3.1.2)
Undervisningsmetodikker, praktik med B&U,
praktik med voksne, rytmik, pædagogik/psykologi, egen dans, tringennemgang, praktik
samt rytmik og musik med DFS-kursister,
deltagelse i storpraktik og kulturhistorie.
Hold 3 (kursus nr. 3.1.3)
Undervisningsmetodikker, praktik med voksne, rytmik, pædagogik/psykologi, egen dans,
storpraktik, tringennemgang, praktik samt
rytmik og musik med DFS-kursister, kulturhistorie.
Hold 4 (kursus nr. 3.1.4)
Undervisningsmetodikker, praktik med B&U,
praktik med voksne, rytmik, pædagogik/psy-

kologi, egen dans, storpraktik, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med
DFS-kursister, kulturhistorie.

Valgfag (fælles for alle hold):
• Praktik og motorik, B&U
• Praktik, voksne
• Stemmebrug
• Undervisningsplanlægning
• Opvisningskoreografi
Er du i tvivl om hvilket valgfag, du skal vælge, anbefales det, at du vælger stemmebrug
– eller kontakt eventuelt kursuslederen.
NB: fagbeskrivelsen kommer på hjemmesiden www.folkedans.dk under kurser – instruktørkursus.
Instruktører:
Hold 1: Vill Plesner-Petersen og Bjarne Grue
Knudsen
Hold 2: Henrik Larsen og Astrid Pørtner Nielsen
Hold 3: Birthe Jørgensen og Kenneth Krak
Hold 4: Christian Obel og Mads Christensen
Tringennemgang: Lene Nørgaard Michaelsen
og Martin Madsen
Dansetradition: INFO herom senere og på
hjemmesiden
Valgfag:
Praktik B&U: Henrik Larsen og Astrid Pørtner Nielsen
Praktik Voksne: Birthe Jørgensen og Kenneth Krak
Praktik Voksne: Christian Obel og Mads Christensen
Stemmebrug: Francis Berg

Kur s er

og dansekursus

Gældende for begge kurser:
Kursusleder:
Anne Kathrine Clausen, Violvej 2, 6710
Esbjerg V
Tlf. 2341 2044, mail: ak@folkedans.dk
Kontakt mig, hvis du ønsker mere information.
Kursussekretær: Lene Knudsen
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
400 kr.
Enkeltværelse med eget bad = tillæg 600
kr.
NB: Vi kan ikke garantere, at alle kan få
deres ønske til indkvartering opfyldt - det
bliver efter ”først-til-mølle-princippet”.

Undervisningsplanlægning: Christian Obel
Opvisningskoreografi: Vill Plesner-Petersen
Ankomst: søndag kl. 13.00
Afrejse: lørdag ca. 09.15
Kursuspris:
Kursuspris 		
LDF-tilskud		
Din LDF-medlemspris

kr. 6319
kr. 3019
kr. 3300

NB: Højskolen har indført nye regler for indkvartering 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 danseinstruktører, 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 instruktøruddannelsen som danser og til at
deltage i den fælles tringennemgang og storpraktik, men samtidig – når instruktøraspiranterne har teoriundervisning – har dansekurset sin egen instruktør og spillemand og
sit eget program. Dette vil naturligvis indeholde en masse gode og udfordrende danse.
Instruktører:
Lene Nørgaard Michaelsen og Martin Madsen
Ankomst, afrejse og kursuspris:
Som på instruktøruddannelsen.

Tilmelding:
Tilmelding kan ske via LDF’s hjemmeside
www.folkedans.dk eller ved henvendelse
til sekretariatet. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Landsforeningen
Danske Folkedanseres Sekretariat, Enrumvej 6 A, 5270 Odense N., tlf. 6618 5860,
mail: folkedans@dif.dk
Tilmeldingen / betaling skal være sekretariatet i hænde senest den 1. april 2012.
Betaling kan ske via indbetalingskort,
kortart +73 kreditornr. 87284263
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
gælder, at kursisten betaler et administrationsgebyr på 50 % af medlemsprisen
for kurset.
Ved pludselig opstået sygdom betaler kursisten et administrationsgebyr på 25 %
af medlemsprisen for kurset mod forevisning af selvbetalt lægeerklæring.
Hvis der er venteliste til kurset, så kursuslederen kan besætte pladsen med en
anden deltager, betaler kursisten kun
10 % af medlemsprisen for kurset i administrationsgebyr.
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Endnu et år med Spillemandskredsen som
en aktiv part på den folkedansemæssige og
folkemusikalske scene. Året startede allerede på generalforsamlingen med, at vi fik et
nyt styrelsesmedlem, da Aksel Sand Nielsen
af helbredsmæssige årsager måtte forlade
arbejdet midt i valgperioden. Vi fik Ingolf
Ryom-Nielsen med om bord og Ingolf har
taget suppleantjobbet og udfordringen op
med bravour. En tak til Aksel for arbejdet i
DFS gennem mange år og for et godt stykke
arbejde for spillemandsmusikken i Danmark.
Mette Dyekjær og Bjørn Kiilerich blev genvalgt.
Spillemandstræf og generalforsamling
foregik på Tåsinge i samarbejde med Tåsinge Folkedansere og Tonny Jensen i spidsen.
De lokale folkedansere hjalp os rigtig meget
med indkvartering og afvikling af kursus,
legestue og generalforsamling igennem hele weekenden. Der var en god debat både
før og under generalforsamlingen, og det er
dejligt, at medlemmerne deltager aktivt og
har gode tanker og ideer til Spillemandskredsens aktiviteter.
Det var planen, at årets gæsteinstruktør
skulle være Christoffer Dam Thorhauge fra
Folkemusiklinjen på Konservatoriet i Odense. Desværre måtte Christoffer melde fra
grundet familiære årsager, men hans ”makker” Rasmus Nielsen – ligeledes fra Kons. og
ligeledes medlem af gruppen Trias - trådte
til. Fredag aften spillede vi sjællandsk musik med formanden, og Rasmus varmede det
35 mand store orkester op. Lørdag havde
Rasmus lagt et fint kursusprogram med gode numre – og bl.a. numre, som nok er mest
kendt blandt den unge del af spillemænde-
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ne. Om aftenen havde Tåsinge Folkedansere
indbudt til legestue, og det store træforkester spillede op under ledelse af Rasmus og
med lokale danseinstruktører.

konstatere, at dette muligvis også er et udtryk for, at arbejdet i regionerne ikke alle
steder kører optimalt – en opgave for tiden,
som kommer! Og med skam at melde en af
de ting, vi ikke fik gjort nok ved i 2011.

Driften og året der gik:
Vi har fået vendt kurven og stoppet nedgangen i medlemstallet. Vi ser nu en nettotilgang, hvilket betød, at vi endte 2011 med
ikke færre end 495 medlemmer. Der er et
stykke vej til vort mål på 600 medlemmer,
men arbejdet fortsætter – og med stor hjælp
fra lokale spillefolk.
Kontingentet for 2012 kunne fastlægges med
få pristalsregulerende stigninger!
450 kr. for alm. voksenmedlemskab,
300 kr. for gruppemedlemskab,
150 kr. for ungdomsmedlemskab til og med
25 år,
50 kr. for børn og unge til og med 18 år
75 kr. for passive medlemmer.
Spillemandskredsen har også i år haft et fortræffeligt samarbejde med Landsforeningen
Danske Folkedansere, LDF, omkring vores
kurser, hvor kursuslederne atter har gennemført vore kurser med et højt kvalitetsniveau.
Vi har afholdt de to traditionelle årlige fællesmøder med LDF - det ene i forbindelse
med regionskonferencen, og det andet møde i januar. Regionskonferencen i 2011 blev
afviklet i Odense, da der ikke var behov for
at besøge næste landsstævne. Der er jo ikke landsstævne i 2012 pga. Nordlek i
Steinkjær i Norge. Der var desværre ikke så
stor repræsentation fra vore regioner – det
skal vi have forbedret. Som sidste år må vi

NORDLEK:
Samarbejdet omkring NORDLEK er vigtigt,
men som meddelt tidligere har vi nedprioriteret indsatsen på dette felt, da vi har vurderet, at det er nødvendigt med stor fokus
på arbejdet inden for landets grænser. Vi er
meget taknemmelige for, at LDF kan og vil
agere ”storebror” og repræsentere os i mange sammenhænge. Vi kan så følge med som
”det tynde øl”. Dette arbejde sker som vanligt også i tæt samarbejde med DGI.
Det er lykkedes at få aftale i stand med Viborg Kommune, således at NORDLEK 2015
afholdes i Viborg. Der er nedsat stævneudvalg, hvor regionsformand i Region Midt Poul
Erik Damgaard er Spillemandskredsens repræsentant. Foruden Bent Melvej vil også
andre lokale medlemmer af DFS deltage i arbejdet.

Barnlek-stævne i Skive 2011:
Uden for landsstævnet blev der afholdt nordisk børne- og ungdomsstævne Barnlek i
Skive. DGI var denne gang ”bannerfører”,
og samarbejdet mellem DGI, LDF og DFS var
upåklageligt. Næsten 1400 deltagere var tilmeldt – men mindre end 100 fra Danmark.
Det var dog en stor glæde, at der var fuld
opbakning fra vore medlemmer, der kunne
mønstre et orkester på mere end 15 mand
– og med musik i rigtig god kvalitet.

Spillem ands kr eds en

Landsstævne i Aabenraa 2011:

Ungeudvalget:

Mette Dyekjær Pedersen har været DFS’s repræsentant og næstformand i stævneudvalget. Mette har sammen med alle de lokale
folk ydet et stort arbejde med et flot og vel
gennemført stævne til følge. Som spillemænd kunne vi glæde os over igen at have
vores gamle samarbejdspartner PA-SYD på
lydsiden.
En flot økonomi (præcis som i Maribo året
før) vil desuden betyde, at vi kan fremlægge et meget tilfredsstillende regnskab – tak
for det! Stævnet bød på mange fornyelser,
som sammen med de gamle traditioner bragte os frem i rampelyset, i TV, aviser osv. –
og tilbagemeldingerne fra værtsbyen Aabenraa er meget positive med mange hilsener
fra borgere, politikere og borgmesteren om
vores flotte optræden i gadebilledet i den
sommerklædte turistby.
Tilstrømningen af spillefolk var bedre end
længe – det var dejligt. Spillemandskredsen
stod som altid for spillemandskoncerten og
de mange musikere leverede – under kyndig
vejledning af Mette Kathrine Jensen – en
flot og velklingende koncert. Det er vort
håb, at landsstævnerne fremover vil være
det årlige samlingssted for alle vore medlemmer.

Ingolf har været ”lokomotiv” på vores forsøg på at få et målrettet ungdomsarbejde i
gang. Der er afholdt et par møder med Nathasja, Nanna og Simon, men desværre har
forskellige ting gjort starten vanskelig. Vi
forsøger fortsat at finde på måder, der kan
tiltrække unge spillefolk – specielt er Bjerringbrokurset en god indgang.
Vi har økonomisk støttet et par stævner for
børn og unge spillemænd.

Landsstævne 2013:
Der blev i sidste øjeblik inden stævnet i
Aabenraa indgået aftale med Halsnæs Kommune om, at værtskabet for landsstævnet i
2013 er i Hundested. Der er i efteråret nedsat stævneudvalg med Bent Hansen, LDF
som formand og Michael S Petersen, DFS
som næstformand. Birger Jensen, DFS er formand for Musikudvalget.

Samarbejdet med de øvrige
organisationer:
Vi har tidligere ”underholdt” med de mange
problemer i FFS, der er og har været igennem årene. I april måned 2011 blev så den
sidste og afviklende generalforsamling for
FFS – Folkemusikkens Fælles Sekretariat afholdt i Korsør. Foruden bestyrelsen mødte
kun 5 medlemmer op – og FFS blev uden
sværdslag nedlagt. Formanden har siden haft
til opgave at afvikle de sidste udeståender
– og i skrivende stund skulle alt være lukket og slukket. Arbejdet – der fortrinsvis nu
retter sig mod den såkaldte ”professionelle”
del af folkemusikmiljøet (læs: medlemmer
af Dansk Musikerforbund, som lever af musikken) - varetages fremover af WMF – Verdens musikken – via et nedsat udvalg med
særlig fokus på folkemusikken.
De 3 ”gamle” folkemusikorganisationer i
Danmark, FolkeMusikHusRingen, FolkeMusikSammenslutningen og Spillemandskredsen forsøgte sig med en ansøgning om penge samt afvikling af workshops mm. under
puljen om frivilligt arbejde, som kun (via
EU) er til rådighed i ”Frivillighedens år 2011”.
Vi blev desværre ikke betænkt og projektet

blev stoppet. Vi er enige om, at vi alle tre
organisationer fremover vil arbejde gennem
AKKS - Amatørernes Kunst og Kultur Samråd. Vi vil alle fokusere på den mere ”amatørmæssige side” af folkemusikken, idet vi
dog er enige om, at der også i vore organisationer sker et meget professionelt arbejde! Af forskellige årsager har aktivitetsniveauet i samarbejdet desværre ikke været
tilstrækkelig højt prioriteret i 2011.
DFS støttede igen i 2011 ”Musik over Præstø
Fjord” moralsk og PR-mæssigt samt DM i folkemusik, så vi vil også fremover indgå i samarbejdet med stævnets arrangører som FMHR og FMS.

Kurserne i
Spillemandskredsen:
Igen i 2011 var vore kurser særdeles velbesøgte. Kursusudvalget holdt møde straks efter generalforsamlingen på Tåsinge og planlagde årets gang. Kursuslederne gør fortsat
et fantastisk stykke arbejde på egen hånd
– tak for det. ALLE gennemførte kurser har
været godt besøgt, og deltagerantal, gode
forhandlingsevner samt en vis økonomisk
sans har resulteret i en god økonomi. Kurserne er Spillemandskredsens vigtigste aktiv og der er hvert år budgetteret med underskud, da uddannelse af spillemænd nødvendigvis må koste penge.
Det er vigtigt, at kursustilbuddene rammer
medlemmernes behov, da vi således bruger
en stor del af medlemmernes kontingentindbetalinger på kurserne.
Det annoncerede efteruddannelseskursus
blev aflyst pga. manglende tilslutning.
Desværre måtte vi sige farvel til en af vore
trofaste spillevenner John Eliasen, der som
Trin
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kursusleder på Nytårskurset i Snoghøj – og
i mange andre sammenhænge – har været
en stor arbejdskraft og inspirator for os alle. Dorthe Linde Jørgensen har overtaget
kursuslederjobbet.
En stor tak til kursuslederne for den ihærdige indsats, I alle gør for afholdelse og udvikling af kurserne i Spillemandskredsen.

juni 2011 afslutte sit første år. De fleste
indkøringsproblemer var nu overstået – specielt efter at det nye regnskabssystem er
kommet på plads – og forlaget kunne fremvise et pænt resultat i lighed med tidligere
år. Tak til Else for indsatsen.

Trin & Toner er fortsat et vigtigt samarbejdspunkt, hvor de 2 organisationer informerer deres medlemmer. Pga. økonomien
blev det nødvendigt at reducere antallet af
blade pr. år til 8 stykker i 2011, hvilket vi
dog mener, har været tilstrækkeligt til at
holde medlemmerne opdateret. Trin & Toner
kan desuden læses på hjemmesiden, en god
service, som mange bruger. Vi forsøger desuden i større grad at benytte hjemmesiden
til at opdatere nyheder til medlemmerne.

Sekretær Mette Dyekjær Pedersen sad som
næstformand i landsstævnet i 2011 i Aabenraa. Bjørn Kiilerich har som kasserer styr på
medlemstallet og økonomien.
Aksel Sand Nielsen fuldførte sit job i stævneudvalget til Barnlek, der afholdtes i Skive
sommeren 2011, Ingolf Ryom-Nielsen fokuserer på Unge-arbejdet. Birger Jensen arbejder fortsat på at få skik på vores arkiv i Bjerringbro med henblik på en afvikling, da arkivforholdene ikke er tilfredsstillende. Der
vil blive yderligere redegjort for dette område på selve generalforsamlingen. Michael
S. Petersen sørger for samarbejdet med LDF,
FMS og FMHR. Og så hjælper vi hinanden
med alle mulige gøremål.

WEB-siden:
Hjemmesiden www.spillemandskredsen.dk
styrer vores ihærdige webmaster Henning
Søndergård Andersen fortsat. Husk at benytte hjemmesiden, både til at hente informationer, men i særdeleshed også til at lægge diverse informationer på. Det er medlemmerne i Spillemandskredsen, der kan benytte hjemmesiden både lokalt, regionalt og på
landsplan. Og jo flere informationer man
finder på hjemmesiden, desto mere bliver
den brugt. Du kan altid kontakte enten Henning eller en fra styrelsen. En stor tak til
Henning for indsatsen.

Forlaget:
Vores ny direktør i Spillemandkredsens Forlag, Else Egeberg fra Klarup kunne den 30.
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Hvad har vi i Styrelsen ellers
fået tiden til at gå med?

Og så måske det vigtigste af
det hele – vores STRATEGIPLAN:
Vi har nu i Styrelsen arbejdet med og følger
vores strategiplan med nogle få, men velvalgte mål, som kunne føre Spillemandskredsen ind i det næste årti. Der er tidligere i T&T gjort rede for fremdriften af strategipunkterne:
1. Medlemstallet er stigende med 495 i det
forløbne år - men der skal arbejdes hårdt
før vi når vort mål på 600 medlemmer!
2. Økonomisk mål er en forøgelse af formuen med ca. 50.000 kr. over tre år. Udvik-

lingen er positiv og målet er nået – se
årets regnskab.
3. Udvikling af nye kurser: Vi har med succes hyret nye instruktørkandidater. Vi vil
gerne holde fast i de kendte kræfter samtidig med at vi skal finde nye. Der er planlagt nyt kursus i nodeskrivningsprogrammer
4. Samarbejdet med de øvrige organisationer i Folkemusikverdenen er en krævende
og langsom proces, men vi holder fast og
arbejder videre.
5. Nye udgivelser af noder: Årets udgivelse
i Aabenraa var et fint hæfte som mange
har efterspurgt. Arbejdsgruppen – mest
Gunnar Pedersen - tager sig af nodeprogrammer, filformater, mulighed for opdateringer af tidligere elektroniske noder
etc. Styrelsen har besluttet IKKE at udgive vore nuværende noder elektronisk,
da det formentlig kan føre til ”anarki” og
tab for forlaget. Vi overvejer fortsat at
udgive evt. kommende noder elektronisk.
En stor tak til alle Jer i regionerne og kursuslederne for Jeres engagement i Spillemandskredsen. En stor tak til alle samarbejdspartnerne - i særdeleshed Danske Folkedansere - og en stor tak til styrelsen for
samarbejdet i 2011 og til slut tak til alle
Jer medlemmer, fordi I støtter og bakker op
om Spillemandskredsen.

Michael S. Petersen,
formand

Spillem ands kr eds en

HUSKETAVLE FOR DFS:
Region nordjylland
17. februar
02. marts
16. marts
30. marts

Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg
Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg
Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg
Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg

Region Sjælland
10. februar
09. marts
16. marts

Sammenspil og generalforsamling, Østervangskolen, Roskilde
Sammenspil, Østervangskolen, Roskilde
Regionens Spillemands-legestue, Østervangskolen, Roskilde

Region Hovedstaden
26. februar

Samspil og generalforsamling, Manziusgården, Birkerød

Vintermusik
Så er den her: Den nye CD ”Vintermusik” med Jydsk på
Næsen og Betty Arendt.
De seneste 2 år har vi arbejdet på projekt ”Vintermusik”. Vi har samlet en buket af nye og ældre sange med
relation til vinter, og til dels jul, og har arrangeret dem
i spillemandstoner og danserytmer som polka, vals,
schottisch og lignende. Sangen leveres på smukkeste
vis af Betty Arendt, som også var solist på CD’en ”Spillemandsmessen”. Arrangementet er desuden krydret med
nykomponeret instrumental spillemandsmusik.
Samlet er det et koncertarrangement, der kan lune og
hygge i de mørke vintertimer.
Og nu udkommer hele koncerten på CD.

Jydsk På Næsen
Der var ingen tvivl, da CD-afspilleren gik i gang, fra første tone oser det af Jydsk På Næsen. Den helt specielle,
karakteristiske violinlyd og måden, der tages fat i hver
enkelt tone. En CD, man får lyst til at høre igen, det er
et godt tegn, og sådan har jeg det med denne CD.
CD’en er spækket med musikalske underfundigheder, der
skærper øret, og der opdages nye detaljer for hver gang,
der lyttes til CD’en. Den skønne blanding af instrumentale numre og salmer med Bettys klare stemme.

Jeg plejer at sværge til den medfølgende pixibog, og
det gør jeg fortsat, dog vil jeg anbefale at vente med
at læse i den og dermed lade jer gribe af og overraske
over de sjove, finurlige ideer, hvor salmer og spillemandsmelodier kobles med stor respekt for begge genrer, som i virkeligheden slet ikke er så langt fra hinanden. En kendt Sønderhoning som intro og mellemspil
til en kendt, højtidelig salme er genialt og som orkesteret selv skriver ”Vi synes, det fungerer”.
Og det gør det. Salmer tilsat vores kendte danserytmer,
jo det virker og gør det hele levende.
Hvis du har fået lyst til mere Vintermusik, kan du kontakte Go´danish Folk Music på www.gofolk.dk, www.folkshop.dk eller tlf. 7572 2486.
Dorthe Linde Jørgensen

OBS – RETTELSE / ÆNDRINGER:
Legestue, Spillemandstræf og Generalforsamling Danske Folkedanseres
Spillemandskreds den 2.til 4. marts 2012 i Ringsted
• Legestuen i Ahorn-hallen, Ahorn Allé 48, 4100 Ringsted lørdag den 3. marts ledes af Helle Larsen, Sengeløse, da Karen Frydenlund har måtte melde forfald. Helle Baltzer Rohde, Århus er musikinstruktør og forspiller.
• Ankomst og indkvartering vil ske på Sdr.Parkskolen, Ahorn Allé 48, 4100 Ringsted. Medbring ”egen seng”
til overnatning i klasselokaler.
• Al orkesterspil foregår ligeledes på skolen – maden indtages i Ahorn-hallen Ahorn Allé 48, 4100 Ringsted
- lige ved siden af.
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DFS Spillemandsuddannelsen
Bjerringbro. 30. juni - 7. juli 2012

Nu er det igen blevet tid til at reservere en uges ferie
til sommerens absolutte top begivenhed – nemlig DFS
Spillemandsuddannelsen i Bjerringbro.
Spillemandskredsen har besluttet igen at gøre Spillemandsuddannelsen til en 7 dages begivenhed med start
lørdag den 30. juni og hjemrejse lørdag den 7. juli om
morgenen.

Årets temaer
I år vil der være 3 temaer som er gennemgående i kursets forskellige fag. Disse temaer er altid forskellige
dansetyper og i år er temaerne:
• Polka
• Vals
• March

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.

spille til dans på en måde, som understøtter pulsen og
rytmikken i dansen – til glæde for dansebenene og ørerne!
Fagene omfatter rytmik, instrumentalundervisning, dansespil, praktik samarbejde med LDF Danseinstruktør kursisterne, gruppespil i mindre grupper samt orkesterspil
for alle deltagere.
Der er Instrumentalundervisning for Violin (2 niveauer), Hamonika (2 niveauer), Klarinet og fløjte (2 niveauer) samt Kontrabas (4 gange i løbet af ugen). Andre instrumenter som guitar, mandolin, klaver, mv. er
meget velkomne, og vil kunne vælge at deltage på et
af de nævnte instrumenthold – efter eget ønske.

Hvem kan deltage
DFS Spillemandsuddannelsen er både for dig der har været spillemand i mange år og for dig, der er forholdsvis
nystartet. Som minimum skal du imidlertid kunne spille gængse melodier i ”358”, som f.eks. nr. 343 Sekstur
på Række og nr. 664 Vals fra Himmerland, samt kunne
læse noder og spille disse på eget instrument.

Kompetent instruktørhold
Undervisningen
Undervisningen er bygget op omkring forskellige fag,
som giver dig som spillemand værktøjer til at kunne
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Instruktører og undervisere på DFS Spillemandsuddannelsen er alle særdeles kompetente folkemusikere såvel
som undervisere. Det giver en bred forståelse for for-
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midling såvel som et stærkt eksempel på hvordan musikken kan spilles. I år består instruktørholdet af:
• Johnnie Frederiksen, Harmonika (tidl. Baltinget)
• Jesper V. Pedersen, Harmonika (Phønix, Baltinget)
• Rasmus Nielsen, Violin (Trias, Folked Up)
• Bent Melvej, Violin (Rasmus, Iversens Quartet)
• Birgit Alsdam Cramer, Klarinet (Stry’fri)
• Anja Præst Mikkelsen, Klarinet (Phønix, Anja Præst
Trio)
• Jesper Carlsen, Kontrabas (Ostinatekspressen)

Indkvartering

Pris for DFS medlemmer: kr. 4.500,Pris for ikke medlemmer: kr 6.300,-

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.

Tilmelding

Kursussted

Tilmeldingen er åben fra den 1. januar til den 1. april
2012. 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.

Nørgårds Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro

Kursus pris

Ankomst/Afrejse
Lørdag den 30. juni, kl 14.00-15.00 / Lørdag den 7. juli efter morgenmaden

Kursusleder
Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramløse, 3200 Helsinge,
Tlf. 4871 1979, e-mail: mba.cramer@email.dk
Trin
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Region nordjylland
Tjekkiet 8 dage
Den 26. august til den 2. september 2012.
Turen til Tjekkiet er nu planlagt fra den 26.
august til den 2. september 2012.
Det bliver til området ved Spinleruv Mlyn,
der ligger i naturskønne omgivelser i bjergene ved den polske grænse, dvs. den nordøstlige del af Tjekkiet.
Tilmelding til turen kan ske til Jakob Sørensen på telefon nr. 9885 4336 eller 2912
3787.
I Trin & Toner januar nr. var fejlagtigt skrevet senest den 15. marts, i stedet skulle have stået fra 15. marts 2012. Tilmelding er
ændret til først-til-mølle-princippet, så meld
jer bare til nu.
Foreløbig pris vil blive oplyst på orienteringsmødet den 25. marts 2012.
Orienteringsmødet om turen til Tjekkiet
er søndag den 25. marts 2012 kl. 14,00
på Biblioteket, Skolegade, 9700 Brønderslev.
Rejseudvalget for folkedansere
Region Nordjylland

Rejsemøde/generalforsamling
den 17.11.2012.
Hvor skal turen gå hen i 2013?
Reserver allerede nu lørdag den 17. november 2012, så du får mulighed for at være
med til rejsemøde/generalforsamling med
planlægning af turen i 2013.
Vi har reserveret Toftegårdscentret, Toftegårdsvej 2, 9382 Sulsted til en hyggelig dag
og aften.
Program følger senere.
Rejseudvalget for folkedansere
Region Nordjylland.
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Region midtjylland
Indbydelse til Sensommerstævne/Træf for
familier med børn 10.–12. august 2012
Region Midtjylland i Samarbejde med Sorring – Toustrup folkedanserforening
I 2012 er der intet Landstævne så det vil
være en god ide at tage til stævne/træf i
Region Midt, alle er velkommen.
Stævnet/Træffet foregår i og ved Gjern Kultur og Idrætscenter, og Gjern Skole Søndergade 17, 8883 Gjern, hvor der vil være skolelogi, og med nødcamping på nogle boldbaner i forbindelse med skolen. Det hele ligger meget samlet, da skolen er nabo til
Idrætsscentret.
Som overskriften antyder, vil vi forsøge at
samle sensommerstævnet og træf for familier med børn. Programmet vil være sammensat således, at for dem, der plejer at
deltage i sensommerstævnet, vil der være
en del ting de kan nikke genkendende til.
Sideløbende hermed vil der være et program
for B&U, som vil være udvidet en del i forhold til tidligere.
Fredag aften og i løbet af lørdagen vil der
være både danse- og spille-workshops for
børn og unge, på flere niveauer for både spil
og dans.
Instruktører til B&U-delen er ikke helt på
plads endnu, men blandt andre vil der være:
Anke og Jan Holmelund
Lene S. og Aksel S. Nielsen
Der arbejdes på flere i øjeblikket.
Hvis der er tilslutning nok, vil der være legestue for B&U fredag aften og igen lørdag.
Lørdag aften vil der traditionen tro være en
spillemandskoncert, som bliver ved Gjern
Spillemænd, og der vil blive mulighed for at
deltage i en spilleworkshop. Grupperne kan
spille et nummer eller to i forbindelse med
koncerten.
Der vil som tidligere være en danseworkshop
for voksne lørdag eftermiddag v/ Anne Grethe Dahlstrøm og temaet vil være ”Danse
som ikke danses så ofte”. Spillemand er Michael J. Sørensen.
Stævnet/ træffet starter fredag med ankomst
og indkvartering fra kl. 14,00.
Du kan vælge at klare forplejningen selv eller du kan købe/forudbestille maden fredag
og lørdag aften ved tilmeldingen. Du kan
købe aftensmaden en enkelt aften eller begge dage som du har lyst, se tilmeldingsske-

ma. Sangtime v/( ikke afklaret endnu) fredag vil være fælles for begge programmer,
husk at medbringe sangbog.
Stævnet/Træffet rundes af søndag med fælles morgenbord, hvor vi sørger for brød/smør
m.m. og du selv sørger for, service, kaffe og
sangbog.
Det foreløbige program ser således ud:
Fredag den 10.8.
Kl. 14.00
Ankomst
Kl. 18.00–19.00 Spisning af forud bestilt
mad
Kl. 19.30
Faneinstruktion
Kl. 20.00–21.00 Faneindmarch, åbning af
stævnet i Amfiteatret og
derefter velkomstdans.
Kl. 21.00–22.00 Sang v/(ikke afklaret endnu ) kaffe kan købes
Kl. 22.00- ?
Velkomst dans fortsat.
Lørdag d. 11.8
Kl. 08.00–09.00 Afhentning af bestilt morgen brød
Kl. 10.30–11.00 Dans og spil i byen
Kl. 11.30–12.00 Do.
Kl. 14.00–16.00 Danseworkshop tema: ”Danse, som ikke danses så ofte ”
v/ Anne Grethe Dahlstrøm
og spillemand Michael J.
Sørensen
Kl. ???
Orkesterprøve
Kl. 18.00–19.00 Spisning af forud bestilt
mad
Kl. 19.30–20.15 Spillemandskoncert incl.
børnespillemænd
Kl. 20.30–21.30 Legestue
Kl. 21.30–22.15 Kaffepause ( evt. med opvisning )
Kl. 22.15–23.50 Legestue fortsat
Kl. 23.50–?
Faneudmarch
Kl. 00.00–?
Spontandans/natdans
Søndag den 12.8
Kl. 09.00–?
Fælles morgenbord, husk
sangbog
Kl. 15.00
Camping og skole skal væreryddet

Det s ker i din r egio n

B&U program

Ældrelegestue

Fredag den 10.8
Kl. 14.00–?
Ankomst
Kl. 18.00–19.00 Spisning af forud bestilt
mad
Kl. 19.00–21.00 B&U-aktiviteter spil og
dans
Kl. 21.00–22.00 Sang, fælles for alle
Lørdag den 11.8
Kl. 10.30–11.00 Dans og spil i byen
Kl. 11.30–12.00 Do.
Kl. 14.00–16.00 B&U aktiviteter sanglege,
dans, spilleworkshop.
Kl. ???
Orkester prøve for de grupper, som skal spille til koncerten
Kl. 19.30–20.15 Spillemandskoncert incl.
B&U-grupper
Kl. 20.30 - ?
B&U legestue
Søndag den 12.8
Kl. 09.00 Fælles morgenbord husk sangbog
Kl. 15.00 Skole og Campingpladsen skal være ryddet.
Pris for hele stævnet/træffet er kun 175 kr.
pr. voksen. Børn under 14 år deltager gratis, dog skal der betales 45 kr. for to overnatninger på skole pr. person, både for voksne og børn.
Camping er gratis for alle.
Deltagelse til koncert og legestue lørdag aften uden stævneemblem 85,00 kr.
Bemærk at kaffen lørdag aften er inkluderet
i prisen.
Afmeldingsgebyr 50 kr.
Tilmelding og betaling senest 1. april kan
foregå på to måder: Elektronisk på sensommerstaevne2012.8464.eu eller på tilmeldingsskema, som sendes til Gert Nielsen på
mail eller med post.
Gert Nielsen, Odinsvej 4, 7620 Lemvig
Tlf. 9782 2628 eller 6160 2628
Mail: kagens@gmail.com
Tilmeldingen bliver først registreret, når betalingen indløber. Betaling enten pr. check
eller på konto nr. 9116 – 6205603512 (Sparekassen Limfjorden).
Se også Regionens hjemmeside hvor vi forsøger at holde programmet opdateret.
Ret til ændringer forbeholdes.
Vi ses!
Landsforeningen Danske Folkedansere
Region Midt
i samarbejde med
Sorring-Toustrup Folkedanserforening.

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 26. februar kl. 13.30-17.00
i Nr. Hostrup Forsamlingshus, Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro
Programmet byder på folkedans tilpasset den
ældre generation, hvad trin og tempo angår, under ledelse af vore lokale ældreinstruktører og til god, levende spillemandsmusik.
Midt på eftermiddagen vil der være kaffe/te
med masser af hjemmebagt kage.
Entré: Kr. 50,00 inkl. kaffe.
Øl og vand kan købes til meget rimelige priser
Tilmelding
Senest den 18. februar 2011 til
Otto Holk Nielsen, tlf. 7536 4848, mail:
otto.holk.nielsen@mail.dk eller
Arne Nielsen, tlf. 7463 1941, mail:
arnenielsen@bbsyd.dk
OBS: Vi beder jer venligst oplyse navne og
forening på alle deltagere, da deltagerlisten
skal bruges ved indberetning om aktiviteter
til 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 hyggelig eftermiddag.
Landsforeningen Danske Folkedansere
Region Syddanmark, Seniorudvalget

Region syddanmark
Trin- og Knudedansekursus
i Lindeballe Forsamlingshus, Åstvej 54, 7321
Gadbjerg
lørdag den 4. februar 2012
Instruktør er Mie Nielsen, Aarhus og spillemand er Ole Emig, Jelling
Du har mulighed for at komme med ønsker
på, hvilke trin, du gerne vil have gennemgået. Du har også mulighed for at få stor
indflydelse på, hvilke danse vi bruger til
Knudedans. Ønsker til trin og danse mailes
til carlo-nielsen@jellingnet.dk
Program
Kl. 09.00 Morgenkaffe og -brød
Kl. 09.30 Trinkursus
Kl. 12.00 Frokostpause
Kl. 13.00 Knudedansekursus
Kl. 15.00 Kaffepause
Kl. 16.30 Slut
Priser
Trinkursus 100 kr. – LDF-rabat 50 kr. =
din pris 50 kr.
Knudedans 100 kr. – LDF-rabat 50 kr. =
din pris 50 kr.
Morgenkaffe, trinkursus og knudedanskursus: 125 kr.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til morgenkaffe/brød.
Tilmelding på mail:
carlo-nielsen@jellingnet.dk eller mobil 2086
2548
Tag madkurven med til frokost og eftermiddagskaffen.
Om aftenen er der leigstue samme sted, der
er mulighed for at være med til spisning.
Dette kræver også tilmelding.
Med venlig hilsen
Danseudvalget Region Syddanmark.
Carlo Nielsen

Gallabal 2012
Med Per Sørensen som balinspektør - musikken leveres af ”Den Danske Quadrille-trio”
(Jesper Rudloff, Kristian Jørgensen og Steffan Sørensen).
Lørdag den 3. marts 2012
Kollerup Skole, Kollerupvej 12, 7300 Jelling
Program
Kl. 09.00 Morgenkaffe
Kl. 09.30 Dansekursus starter. Instruktør
Per Sørensen
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Dansekursus fortsætter
Trin
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Kl. 15.00 Kaffepause
Kl. 15.30 Dansekursus fortsætter
Kl. 17.00 Bad og omklædning (omklædningsmuligheder)
Kl. 18.00 Gallamiddag
Kl. 20.00 Ballet starter med Per Sørensen
som balinspektør
Kaffepause
Kl. 23.30 Ballet slutter.
Danseeksempler:
Stirienne Quadrille
Quadrille des Dames (Damernes Kvadrille)
og mange flere
Priser
Kursus UDEN forplejning kr. 80
Festmiddag og bal kr. 325
Kursus, morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe, festmiddag og gallaballet inkl. kaffebord kr. 425
Drikkevarer er ekskl. Kan købes.
Tilmelding/betaling
Senest den 15 februar 2012 til
Carlo Nielsen tlf. 2086 2548 eller e-mail:
carlo-nielsen@jellingnet.dk
Peter Skouenborg tlf. 7585 8418 eller email: petersko@profibernet.dk
Beløbet indbetales til konto 9560 0001781987
(kun netbank). Husk navn.
Ønsker du overnatning, så kan vi hjælpe jer
med adresser.
LDF Region Syddanmark

Danseudvalget i LDF Region
Syddanmark inviterer til
Regionsmesterskab i Pardans
søndag den 11. marts 2012 kl. 13.0016.00
i Festlokalet ved Elbohallen, Tingvejen 24,
Taulov, 7000 Fredericia
Hvem kan deltage?
Det kan alle, der er fyldt 15 år ved afviklingen af mesterskabet, og som er medlem af
LDF eller DFS.
Hvad skal man danse?
Alle skal danse følgende tre danse:
Damernes Fornøjelse Fyn
92
To Ting
Himmerland
124
Rheinlænder (Smedens 1.)
1
De to første skal danses som beskrevet i
hæfterne. Den sidste er en typedans, hvor
man frit kan koreografere/bruge variationer
efter eget valg.
Hvem skal spille til?
LDF’s Konkurrenceudvalg udpeger en spille-
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mand/et orkester, som leverer musikken til
mesterskabet.
Hvem skal være dommere?
LDF’s Konkurrenceudvalg udpeger dommerne, som skal have gennemført instruktøruddannelsen og LDF’s dommerkursus.
Hvem bliver præmieret?
Det gør de tre bedste par. Parrenes placering offentliggøres på konkurrencedagen.
Hvad koster det at være med?
Det koster 100 kr. pr. par, som skal indbetales ved tilmeldingen.
Hvordan tilmelder jeg mig?
Ved at gå ind på www.folkedans.dk under
Region Syddanmark og hente tilmeldingsblanketten. Her står også hvem blanketten
skal sendes til. Tilmeldingsfristen er 11. februar 2012.
Hvorfor skal jeg være med til en konkurrence?
Fordi det er en spændende udfordring. Fordi man får lejlighed til at få sin dansekunnen bedømt. Fordi dansene er så nemme, at
alle kan være med. Fordi det bliver en festlig dag!
Hvor kan jeg læse mere?
På www.folkedans.dk under Region Syddanmark. Her kan du bl.a. læse hele konceptet
for Mesterskabet.
Du kan også kontakte én af danseudvalgsmedlemmerne, hvis du har spørgsmål.
Kom ud af busken og vær med!
Mange hilsner
Danseudvalget
Lone Schmidt, tlf. 2160 6845,
lone.schmidt@mail.dk
Christian Jensen, tlf. 7557 2905,
c-j@stofanet.dk
Carlo Nielsen, tlf. 2086 2548,
carlo-nielsen@jellingnet.dk

Højskoledag
”Dansere i den modne alder”
Dato:

20. april 2012 fra kl. 10.00 til
kl. 17.00
Adresse:
Rødding Højskole, Rødding
Instruktør: Arne Bach, Hemmet
Spillemænd: ”Grus i Maskinen”
Det er en dag på højskole med folkedans,
musik, sang og hygge for dansere i den modne alder.
Det er 5. gang dette arrangement afholdes
og der har hver gang været det antal, der
er plads til.
Der er plads til ca. 130 deltagere.
Nærmere oplysning med program og tilmelding mv. kommer i næste nr.
Oplysning e-mail: otto.holk.nielsen@mail.
dk, tlf. 7536 4848
Oplysning e-mail: thogre@mail.tele.dk, tlf.
7526 0116
Seniorudvalget

Legestue i Ringsted
”Helle vs. Helle”!
Lørdag den 3. marts 2012 kl.19.30
Ahornhallen, Ahorn Allè 48,
4100 Ringsted
I forbindelse med Spillemandskredsen
årlige generalforsamling og
spillemandstræf
inviterer Ringstedegnens Folkedansere
og Spillemandskredsen alle til bal og
legestue.
Dansen ledes af den smilende
og lokale instruktør:
Helle Larsen, Sengeløse
Stort orkester med 30-40 musikere
ledet af
Helle Baltzer Rohde, Århus
Mere information på
www.spillemandskredsen.dk
eller www.ringstedfolkedansere.dk

Medlem m er n e

Manger folkehøjskole del. 1
Den 26. august 2011 startede jeg på Manger folkehøjskole for at studere folkedans. Manger ligger omkring
40 km fra Bergen, Norge. Skolen huser 4 forskellige linjer: band, musikproduktion, brassband og folkedans. I
alt er vi omkring 60 elever i alderen 17-21 år, heraf er
vi 6, som går på folkedanserlinjen. Linjen er ganske lille, men undervisningen er derfor også yderst intensiv.
Undervisningen foregår på engelsk, da vi er meget internationale (2 nordmænd, 2 fra Litauen, 1 fra Minnesota, USA og 1 dansker.) Som hovedlærer i år har vi
Halldis Folkedal, hvis primære opgave er at lære os
grundteknikkerne bag de forskellige danse. Selv om hun
er vores hovedlærer, er hun der kun 15 % af vores undervisningstid, resten af tiden bruges sammen med gæstelærere, som specialiserer sig inden for en speciel
danseform. Vi har blandt andet haft Endre Kleiveland,
som lærte os om runddans og grundteknik, Sigurd Heide,
som underviste os i Nordlandspols og Torbjørn Bergwitz
Lauen, som underviste os i sangdanse og sanglege. Senere på året får vi besøg af Martin Myhr, som også er
gæsteinstruktør på årets elitekursus.
Hverdagen foregår som en almindelig skoledag fra 08.3015.30, hvor vi arbejder med både praksis og teori, dog
mest med praksis. Teorien vil typisk foregå med at skabe kendskab til de forskellige grupper af norske danse
og analysere videoer af de forskellige danseteknikker
og virkemidler. Vi har bl.a. arbejdet med teoretikeren
Rudolf Laban, som har lavet en teori angående kraft/
styrke, tid og rum. Ydermere har vi som en del af vores
undervisning vokal folkemusik, hvor vi synger norske
folkeviser, som vi bl.a. har benyttet i ugen med sangdans.

tillykke
Højby Ungdomsforenings Folkedansere ønsker Brian Bache-Nielsen tillykke med de 40 år den 15. december
2011, Ove Geldstrup med de 65 år den 25. december
2011 og Lene Petersen med de 70 år den 26. januar
2012.

For overordnet at snakke om undervisningen, modtager
vi undervisning i et rigt repertoire med primær vægt på
norsk folkedans (springar, rudl og Halling), runddanse
(rheinlænder, polka og mazurka), turdanse osv.
Ud over det bliver vi også undervist i almindelige danseemner som rotation, balance, kropssprog og sammendans.
Om aftenen når vi har fri fra skole, bruger vi tiden på
at tage ind til Bergen, hvor vi bl.a. har mulighed for at
tage til nogle folkemusikkoncerter, som foregår på Columbi Egg, der er en meget attraktiv folkemusikklub. Vi
har også en enkelt gang været med til en almindelig
danseaften i Bergen.
I uge 43 var folkedanslinjen på tur til Voss folkehøjskole, hvor vi arbejdede sammen med unge bandmedlemmer om at lave et show for at promovere linjerne på de
omkringliggende gymnasier. Bandlinjen havde tidligere
arbejdet med folkemusik, men selve forestillingen foregik med traditionel vals, springer og rheinlænder til
moderne musik.
Som afslutning på ugen deltog vi i årets Osafestival,
som er en folkemusikfestival, der foregår i Voss. Her
hørte vi en masse gode koncerter med bl.a. Sofia Karlsson og SVER. Desuden så vi opvisninger med dansere
fra Ole Bull akademiet, som er nogle utroligt dygtige
folkedansere, som alle tidligere har gået på Manger Folkehøjskole. I løbet af festivalen benyttede vi også tiden til at tage til springarkursus med Ami og Håkon,
som begge er meget dygtige dansere i denne form for
dans.
Dette er bl.a. nogle af de ting vi arbejder med her på
skolen.
Julie Barsøe Larsen

mindeord
Dødsfald
Kristian Josefsen døde den 31. december 2011, 80 år
gammel. Vore tanker går til Else og familien.
Højby Ungdomsforenings
Folkedansere
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Familielandsstævne
Så kan man tilmelde sig årets familielandsstævne i Tommerup 2012.
Kig ind på
www.familie-landsstaevne.dk

tillykke
Kære Agnes
Rigtig hjerteligt tillykke med
din 80 års fødselsdag lørdag
den 7. januar.
Vi håber, du og Jeppe nød dagen, hvor ca. 100 gæster fra
nær og fjern kiggede forbi til
”åbent hus”.
I er ikke længere aktive dansere, men vi nyder stadig godt af din store viden i Grænsekvadrillens dragtudvalg og det er vi rigtigt glade for.
Vi ønsker dig alt godt fremover og håber, du og Jeppe
stadig har lyst til at komme til vore kaffeaftener – og
måske en enkelt dans?
Mange hilsner fra os alle i
Grænsekvadrillen, Folkedansere og Spillemænd
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B&U Ramsø
Folkedanserforening og
Spillemandslaug
Foreningens navn, tilholdssted og
dansetidspunkt
Ramsø Folkedansere er ca. 30 år gammel og danser i
den lille landsby Snoldelev lidt syd for Roskilde, tilknyttet Region Sjælland. Foreningens to børnehold er i år
fusioneret til 1 hold, der danser hver tirsdag fra 17.45
til ca. 18.30 derefter fortsætter de store til ca. 19.00.

Hvem er I som forening?
Ramsø er en forening, der bærer præg af mange grene,
så der er altid mulighed for nye tiltag. Foreningen har,
på nær nogle få år, altid haft børnehold, nogle år rigtig mange, andre år ganske få, og er som voksendelen
altid med på nye tiltag.

Hvad er det vigtigste for jer med
hensyn til undervisning af børn?
Med den blandede konstellation vi har i Ramsø, er det
vigtigste, at alle kan være med, for nogle er det til tider lidt svært, men så kommer noget af det lette umiddelbart efter og når vi går hjem, skal alle have haft en
fornemmelse af at have prøvet noget nyt og noget velkendt, krydret med det svære og det sjove. Danserne er
i år mellem 3 og 10 år, så fokus er, at den første del af
aftenen skal være noget, de små kan være med til, selv
om det er svært (de stores indøvning af nye ting) og
anden del bygges der lidt videre på indøvningen.

Hvem underviser og spiller?

søskende, derefter sendes forældrene hjem og vi hygger og leger til sidst på aftenen, hvor forældrene igen
kommer for at afhente. Vi har også hvert år en julefest
med rigtig julemand, julekone, juletræ og godtepose –
til denne aften har vi øvet Lucia-optog, som også bliver ”opført” på et af Roskildes ældrecentre. Fastelavn
er også et fast indslag med megen udklædning og god
stemning. Årets opvisning er altid meget spændende
med flot dans, som roses til skyerne af foreningens voksendansere.
For mere information: http://folkedanserforening.dk
For yderligere oplysninger kan du derudover kontakte:
Formand, Mette Søegaard, Tlf. 4619 1118 formand@
spillemandslaug.dk
B&U formand, Ketty Rasmussen Tlf. 4619 0908 kettyinger@net.telenor.dk
Instruktør, Annette Jepsen Tlf. 2292 1907 Annettejepsen@gmail.com

Som instruktør er det Annette Jepsen, der underviser
og vi er heldige at have 2 faste musikere hver tirsdag,
nemlig Jytte Mortensen på harmonika og Ulla Wulf på
violin. Til arrangementer i institutioner og lignende får
vi gerne yderligere forstærkning af 1-2 musikere.

Har I deltaget i stævner og
arrangementer?
Vi deltog i det Sjællandske Børne- & Ungdomsstævne i
Rødovre i 2011. Desuden er vi hvert år på Dyrskue i Roskilde, hvor vi danser for og med publikum. I egen forening har vi 2-3 gange i løbet af en sæson aftenarrangementer, hvor vi først spiser sammen med forældre og
Trin
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DFS Spillemandsuddannelsen
- UNGDOMSLINIEN
Bjerringbro. 30. juni - 7. juli 2012
Så er tiden kommet til at få tilmeldt sig årets udgave
af Spillemandsuddannelsen ”Bjerringbro” UNGDOMSLINIEN. Årets store kursus, som du ikke må undvære.
Kurset er for unge i alderen 14-21 år, som spiller folke/spillemandsmusik. Kurset fokuserer specielt på det at
spille til dans, som tit opleves som noget helt specielt,
for musikken har derved en anvendelse og et formål.
Kurset øger sammenholdet blandt de unge, der får et
godt grundlag og inspiration til at videreføre interessen for spil til dans.
Undervisningen omfatter en række forskellige fag, som
giver dig inspiration og kundskaber til at spille melodierne til de forskellige dansetyper på en rytmisk og
løftende måde for dansen. Der er både klasseundervisning, gruppeundervisning samt praktik.
UNGDOMSLINIEN samarbejder i nogle fag med den sideløbende Spillemanduddannelse for voksne. Derfor vil
der f.eks. være instrumentundervisning på tværs af aldersgrupperne samt orkesterspil. Se beskrivelse af ”Spillemandsuddannelsen Bjerringbro”.
UNGDOMSLINIEN har gennemgående instruktører, som
har en relevant folkemusisk uddannelse samt en bred
erfaring med at spille til dans og undervisning af unge.
Alle instruktører på kurserne er selv dygtige folkemusikere og har en pædagogisk undervisningsbaggrund.
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Der undervises i følgende fag
• Instrumentundervisning (harmonika, violin, klarinet,
fløjter og kontrabas. Der er natuligvis også plads til
f.eks. klaverer og guitarer)
• Rytmik
• U-spil
• Orkesterspil

Temaer for 2012
• Polka
• Vals
• March

Hvem kan deltage
Unge i alderen 14-21 år. Kurset har et højt fagligt indhold, hvorfor det kræves, at man kan håndtere sit instrument i rimelig grad og kan læse noder. Man bør have spillet min. 2-3 år fx i musikskolen.
Det stilles ingen krav om, at man tidligere har spillet
folke-/spillemandsmusik.

Instruktører
• Harmonika - Jesper Vinther Petersen (Phønix, Baltinget)
• Violin – Rasmus Nielsen (Trias, Folked Up)

B ør n og ung e

U-Spil
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. Nogle år har der været
lavet optagelser af musikken, og ofte er der indlagt en
udflugt eller anden alternativ aktivitet i ugens løb, når
man trænger til at få lidt frisk luft og energi igen.
De øvrige fag foregår sammen med de voksne - se fagbeskrivelsen under Spillemandsuddannelsen Bjerringbro.
Kurset løber i en 4 års cyklus, hvor hvert år har sine temaer, som der arbejdes med i de forskellige fag. Derved
indlæres f.eks. Polka og Vals både i rytmiktimerne, i instrumentundervisningen, i spil til dans og sammen med
andre.

Kursussted
Nørgaards højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro

Kursuspris
Pris for DFS medlemmer:
Pris for IKKE medlemmer:

kr. 2.950,kr. 4.150,-

Tilmelding
Tilmelding kan ske online via DFS’ hjemmeside www.
spillemandskredsen.dk. Indbetaling af kursusprisen kan
ske på giro 973-6158, evt. via din Homebank (vælg
kortartskode 01). Tilmelding er først gældende, når betalingen er registreret.
Tilmeldingen er åben fra den 1. januar til den 1. april
2012.

Kursusleder:
Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramløse, 3200 Helsinge, Tlf. 4871 1979, e-mail: mba.cramer@email.dk
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B&U aktivitetskalender
Hvornår:

Hvad:

Hvor:

Se blad:

24.02.

Ungdomslegestue

Janderup

02/12

14.04.

B&U-stævne

Tørring

01/12

28.04.

Det Sjællandske Børnestævne

Asnæs

08/11

30.06.-07.07.

Spillemandsuddannelse Ungdom

Bjerringbro

02/12

26.-29.07.

Familielandsstævne

Tommerup

02/12

Ungdoms
legestue
24. februar 2012 kl. 19.30 - ?
Kom og oplev når de unge spillemænd FUG gi’r den
gas på deres instrumenter.
Det bliver med garanti ikke kedeligt.
Der skal selvfølgelig også danses og til at hjælpe
os med det har vi Marianne Thomsen.
Det bliver helt sikkert en aften med tempo og højt
humør og alle er hjertelig velkomne (uanset alder).
Vi serverer kaffe og kage.
Sodavand og øl kan/skal købes til rimelige priser.
Det foregår på Eventyrgården, Vesterled 52, Janderup
Gerne tilmelding inden 19. februar til:
birteagerbo@bbsyd.dk
Prisen for hele aftenen er 60 kr.
Vi starter kl. 19.30 og slutter når vi ikke orker mere. Det vil være muligt at købe natmad for 20 kr.
Bestilles ved ankomst.
Vi ses!
og

HUSK
Det Sjællandske
Børne- og Ungdomsstævne
Der er plads til alle.
Samtidig er vi blevet værter for et forsøg med konkurrencedans for børn og unge (se Trin & Toner januar) noget, vi synes er meget spændende.
Så derfor - fat pennen/computeren og tilmeld jer til
et forrygende stævne i Asnæs.
Alle oplysninger om stævne, tilmelding og program kan
ses på www.sjællandskebørnestævne.dk - klik på ”Næste stævne”.

Program for weekenden:
Fredag:
Kl. 19.00 - 22.00	ankomst for de der skal overnatte
fra fredag. Medbring selv jeres aftensmad, vi byder på en kop kaffe/the/saft m. kage/boller før sengetid.
Lørdag:
Kl. 08.00		Morgenmad for de overnattende
Kl. 09.00		Bobjergskolen, Stadionvej 6, 4550
Asnæs åbnes. Lokale anvises til omklædning.
Kl. 10.00		Åbning af stævnet v/borgmester
Thomas Adelskov, orientering til deltagere, guider og ledere.
Kl. 10.30		Samlet optog mod centeret (400 m)
Kl. 11.00 - 12.00	Opvisninger
Kl. 12.00 - 13.00	Omklædning, spisning
Kl. 13.15 - 14.15	Konkurrencedans
Kl. 14.15 - 16.30 Legestue for store og små
Kl. 17.30		Aftensmad
Kl. 19.00		Så er der fest
Vi glæder os meget til at danse sammen med jer
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Annoncer

Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

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

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

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

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

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

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

998,-

T E G L B O RG

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

518,-

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

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

Folkedragter – udlejes
Vævestue

Tinknapper

Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk

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

Telefon 7578 2227

Blanke – Mønstrede

Materialer til

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

Silke-Annet
Tlf. 4495 0555
v/ Annet Laursen Skjelsager
Dorthesvej 2, DK-3520 Farum
Åben efter aftale.
E-mail: silke-annet@silke-annet.dk

Danseben ved Landsstævnet i Aabenraa
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Tilmeld.

Brædstrup

02/12

20.03.

Middelfart

03/12

.

Træf og generalforsamling

Ringsted

01/12

06.02.

Fanø-dag

Aalborg

01/12

10.02.

25.03.

Orienteringsmøde, Tjekkiet

Brønderslev

02/12

25.03.

25.03.

Regionsmesterskab i pardans

Svenstrup

01/12

20.01.

26.08.

Rejse til Tjekkiet

02/12

25.03.

04.03.

Regionsmesterskab i pardans

Frederiks

08/11

20.01.

10.-12.08.

Sensommerstævne/Træf for familier

Gjern

02/12

01.04.

04.02.

Trin- og knudedansekursus

Gadbjerg

02/12

Ja

26.02.

Ældrelegestue

Nr. Hostrup

02/12

18.02.

03.03.

Gallabal

Jelling

02/12

15.02.

11.03.

Regionsmesterskab i pardans

Fredericia

02/12

11.02.

20.04.

Højskoledag for dansere i den modne alder Rødding

03/12

19.11.

12.02.

”Gør din dans bedre og gladere”

Haarlev

01/12

Ja

11.03.

”Gør din dans bedre og gladere”

Haarlev

01/12

12.01.

05.02.

Træning til regionskonkurrence

Allerød

01/12

06.11.

marts

Regionsmesterskab i pardans

Allerød

01/12

06.11.

Arrangør

Dato

Arrangement

Sted

Danske Folkedansere

21.-22.04.

Årsmøde

12.05.

DM i Folkedans

Spillemandskredsen

04.-06.03.

Region Nordjylland

25.02.

Region Midtjylland
Region Syddanmark

Region Sjælland
Region Hovedstaden

RUBrikannoncer

Kom til en festlig aften i Låsby Hallen
sammen med 200 glade dansere

Sælges
Midtjysk damedragt str. 42-44. Alt tilbehør
minus strømper. Sko str. 39.
Pris: 1.000 kr.
Tlf.: 7567 8628

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

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

Låsby og Omegns Folkedansere indbyder alle til vores årlige stiftelsesfest som afholdes
lørdag den 25. februar 2012 kl. 19.30 i Låsby Hallen,
Niels Bohrs vej 7, 8670 Låsby.
Danseleder: Tove Juhl Jensen.
Musikken leveres af: Dorthe Linde Jørgensen, Jan Michaelsen, Martin Madsen.
Fanerne føres ind kl. 20.15.
Entre inkl. kaffebord: kr.: 85.Tilmelding senest den 23. februar 2012 på tlf. 4075
8977(Ole Buksti) eller tlf. 8695 1396/2027 5973 (Else Lemming).
Venlig hilsen og på gensyn.
På bestyrelsens vegneTage Højris Madsen, Formand.

Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til
kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.
Formand: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup,
tlf. 4619 1134, mobil 2711 5957, e-mail mich@ramso.dk
Salg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Else Egeberg, Romdrupvej 19, 9270 Klarup. tlf. 9831 8213
spilforlag@gmail.com - www.spillemandskredsen.dk

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

Aktivitetskalender

