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Landsforeningens Årsmøde
24.-25. april 2010

Dagsorden
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referent
3.	Fremlæggelse af styrelsens beretning om LDF’s virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag
		 a) Forslag fra LDF Region Sjælland
		LDF Region Sjælland foreslår, at Landsforeningens vedtægter ændres, således at nedenstående
§§, stk. og litra nr. får følgende ordlyd:
		 Koordineringsudvalg
		 § 8, stk. 1.
		 Der nedsættes et koordineringsudvalg.
		Koordineringsudvalget er et tværorganisatorisk
udvalg for LDF og DFS. Udvalgets formål er at
godkende budgetterne for fælles projekter mellem de 2 landsorganisationer i regionerne samt
at koordinere aktiviteterne
		LDF-medlemmerne i udvalget kan godkende budgetterne for de aktiviteter, hvor DFS ikke indgår.
		 Koordineringsudvalgets medlemmer er:
		 Formand og kasserer fra LDF
		 Formand og kasserer fra DFS
		 1 repræsentant fra hver af de 5 regioner
		1 repræsentant fra hver af de 5 regioners Musikudvalg

		Udvalget er beslutningsdygtigt ved fremmøde af
mindst 1 repræsentant for LDF’s Styrelse, 1 repræsentant for DFS, repræsentanter for mindst 4
LDF-regioner og mindst 4 regioners Musikudvalg.
		 Regionsbestyrelse
§ 9, stk. 2
		Hver region ledes af en regionsbestyrelse på 5
personer. Formanden er på valg hvert år, og herefter vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år, samt evt. suppleringsvalg for 1
år.
		Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og evt. andre poster.
		Såfremt der opstår vakance på formandsposten,
konstituerer regionsbestyrelsen sig også med formand.
		Hver regions medlemsmøde kan beslutte, om formanden for Musikudvalget - som spillemandsrepræsentant – skal være medlem af regionsbestyrelsen eller efter behov indbydes til at deltage i
regionsbestyrelsens møder, herunder om det er
med eller uden stemmeret. Spillemandsrepræsentanten kan ikke besidde andre poster i regionsbestyrelsen.
		 § 9, stk. 4.
		Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden eller et flertal i bestyrel-
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sen kan indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, her i blandt formand eller næstformand. Beslutninger træffes
ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
		 § 9, stk. 5
		Regionsbestyrelsen indkalder hvert år foreningerne i regionen til et medlemsmøde, der afholdes i januar måned med følgende mindste dagsorden:
		Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
		Regionsbestyrelsens beretning for det forløbne
år
		Regionens regnskab for det forløbne kalenderår
		 Indkomne forslag
		Fremlæggelse af arbejdsplan for det aktuelle og
følgende år inkl. budgetforslag
		 Valg:
		 a. Regionsformand (1 år)
		b. To medlemmer til regionsbestyrelsen (2 år)
		 c. Eventuelle suppleringsvalg (1 år)
		 Eventuelt
		Mødet indkaldes skriftligt eller elektronisk med
mindst 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal
være regionsbestyrelsen i hænde senest 8 dage
før mødet.
		Hver forening har 2 stemmer og der kan kun afgives én stemme pr. person. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
		En person kan ikke på samme tid bestride poster
i LDF-Styrelse og i en regionsbestyrelse.
		Referat fra medlemsmødet tilstilles foreningerne
i hele regionen inden årsmødet i LDF.
		 Regionsråd
		 § 10, stk. 1.
		I den enkelte region er bestyrelsen ansvarlig for,
at der etableres et Regionsråd, som består af
mindst 10 personer:
		 Regionsbestyrelsen (mindst 5 personer)
		 Udvalgsformændene (mindst 5 personer)
		Rådet har ingen egne vedtægter, økonomi etc.,
men er organiseret under Regionsbestyrelsen.
		 Overgangsbestemmelser:
		Ændringen af § 8, stk. 1, træder i kraft den
01.01.2011.
		Øvrige ændringer træder i kraft på regionernes
medlemsmøder i januar 2011. Hvis der efter valget af regionsformand er valgt i alt 4 bestyrelsesmedlemmer (incl. de, der ikke er på valg),
vælges der i januar 2011 kun yderligere ét bestyrelsesmedlem, mens der i januar 2012 vælges
to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og et for 1
år.
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		 F orslaget er udarbejdet med følgende begrundelser:
• ad § 8, stk. 1: Koordinationsudvalget har flere gange ikke været beslutningsdygtigt pga.
manglende fremmøde af alle udvalgets medlemmer. Vedtægtsforslaget definerer, hvornår
dette udvalg er beslutningsdygtigt.
• ad § 9, stk. 2: Der foreslås direkte valg hvert
år af formand - dog med mulighed for konstituering ved vakance. Vi foreslår antal bestyrelsesmedlemmer nedsat til 5, og på baggrund
af nu 3 års erfaringer finder vi det ikke absolut nødvendigt, at Spillemandskredsen har
fast sæde i bestyrelsen.
• ad § 9, stk. 4 og 5, samt § 10, stk. 1: Konsekvensrettelse pga. direkte valg af formand,
samt nedsat antal bestyrelsesmedlemmer.
6.	Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingenter,
regionernes driftstilskud, styrelsens diæter og abonnementspris for medlemsbladet
7. Valg af formand
	På valg er Niels Winberg Clausen, som modtager
genvalg
8. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer
	På valg er Henning Skov, som ikke modtager genvalg.
9. Valg af intern revisor til LDF’s samlede regnskab.
På valg er Erik Jønsson, som modtager genvalg.
10.	Valg af intern revisorsuppleant til LDF’s samlede
regnskab
På valg er Christian Skov, som modtager genvalg
11. Valg af interne revisorer til regionerne.
	På valg er Lisbeth Busk Mathiasen (Vest) og Anette
Dahl Nielsen (Øst), som begge modtager genvalg.
12. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne
	På valg er Grethe Ladefoged (Vest) og Hans Peter
Hansen (Øst), som begge modtager genvalg
13. Valg af statsautoriseret revisor
	Styrelsen foreslår DIF’s revisionsordning (pt.
KPMG)
14. Valg til LDF’s Appeludvalg
På valg er Helle Madsen, som modtager genvalg.
15. Eventuelt
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
Kristian Johnsen senest den 17. april 2010.
Styrelsen
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Skal - skal ikke

Konkurrencedag eller ikke konkurrencedag?
I bagklogskabens lys kan vi selvfølgelig sagtens se, at
datoen 15. februar er meget dårligt valgt i forhold deadline for materiale til Trin & Toner, men vi var egentlig
sikre på, at alle rækker ville være fyldt godt op på nuværende tidspunkt.
Nu står vi imidlertid i den situation, at ved redaktionens
slutning, 3 dage før tilmeldingsfristen til konkurrencedagen udløber, er der kun tilmeldt 2 hold til holdkonkurrencen og i alt 6 par fordelt på 3 rækker til konkurrencen i pardans. Det vil jo ikke give nogen mening at gennemføre konkurrencedagen 8. maj, hvis der ikke kommer
flere tilmeldinger, men omvendt kan der jo også blive
fyldt op i alle rækker i løbet af de næste 3 dage.
Vi må derfor henvise til landsforeningen hjemmeside
www.folkedans.dk eller du kan kontakte sekretariatet
for at få at vide om konkurrencedagen 2010 bliver gennemført.
Konkurrenceudvalget

Event Folkedans i Tivoli
Skal du også danse folkedans i Tivoli i pinsen?
Der er tilmeldt 16 dansegrupper til Event Folkedans i
Tivoli i pinsen, alle med spændende programmer – så
er du ikke tilmeldt som danser eller spillemand burde
du alligevel lade pinseturen gå til Tivoli.
Som medlem af DFS eller LDF kan du kommer ind til reduceret pris – det vil ligeledes være muligt for dig at
købe turpas til reduceret pris de to dage, arrangementet Event Folkedans i Tivoli finder sted.

Det endelige program for dagene er ikke helt på plads
endnu, men det forventes, at arrangementet åbnes søndag middag på Plænen – og at eftermiddagen vil byde
på forskellige spændende danseshows indtil kl. 16.
Mandag er der igen danseshows på Plænen – og spillemandskoncert på Pantomimeteateret. Mandag veksles
mellem danseshows og koncert.
Anne Kathrine

Har du lyst til at være tæt på Tivoli hele pinsen, er det
muligt at overnatte på vandrerhjemmet, Danhostel Copenhagen City, H.C. Andersens Boulevard 50, 1553 København V. Dette vandrerhjem er placeret i ”gå-afstand”
fra Tivoli.
Trin
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Så er det igen tiden at huske ansøgningsfristen til

Initiativpuljen
Har du en idé til at sprede glæden ved og kendskabet
til dansk folkedans?
Og er det et nyt tiltag?
Og er det noget, der koster penge?
Og mangler du penge til at gennemføre ideen?
Så kan du søge Landsforeningens Initiativpulje!

Nyt fra

Internationalt Udvalg
Der er kommet invitation fra festivalen Dance 2010 Bohemia, som afholdes i Prag og i Bøhmen i byen Podebrady.
Yderligere oplysninger kan indhentes på hjemmesiden:
www.ifbbohemia.cz/dance2010.html
Med venlig hilsen
Inge Sølling
Internationalt Udvalg

Fristen for indsendelse af ansøgning og budget er 1.
april, og du skal rekvirere et ansøgningsskema hos sekretariatet. Læs evt. mere på www.folkedans.dk under
Landsforeningen/puljer og fonde.
Styrelsen

Har du husket…

at du ved at blive medlem af LDF’s Vennekreds
kan støtte udviklingsarbejdet i Landsforeningen
for børn og unge?
Det koster kr. 200 pr. år for enkeltmedlemmer
og kr. 300 pr. år for par/ægtepar at være medlem.
Du kan læse meget mere om Vennekredsen på
www.folkedans.dk (vælg ”LDF’s Vennekreds” i
menuen til venstre) eller i Trin & Toner oktober
2009.
Vil du være medlem, så tilmeld dig via hjemmesiden eller ved at rekvirere et tilmeldingsskema
hos sekretariatet.

Hedeboholdet i Roskilde

inviterer til påskelegestue i Gundsølillehallen med besøg af spanske folkedansere skærtorsdag, den 1. april
2010, kl. 19.30-23.30. Spillemandsgruppen Lunterne spiller op til dans og Mette Lukasiewicz leder dansene.
Entre: 70,- kr. incl. kaffe og lagkage. Vel mødt til en hyggelig aften sammen med andre folkedansere!
Bestyrelsen
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CD udgivelse
Vi starter året med en CD/DVD jubilæumsudgivelse fra
det fynske orkester Lang Linken – en institution på den
danske traditionelle folkemusikscene.
Lang Linken består af Keld Nørgaard på piano og vokal,
Poul Lendal på violin og vokal, og Carl Erik Lundgaard
på torader og vokal.
Lang Linkens jubilæumsudgivelse hedder Liv.
Og Liv, det er der. De 3 herrer ”are still going strong”.
Og det er denne udgivelse et stærkt bevis på. Man kan
vælge blot at lytte til CD’en og musikkens dejlige gyng
eller man kan vælge at se DVD’en, hvor musikken og
dansen mødes. Der er masser af energi i musikken.
Der er også et spændende interview med Lang Linken,
hvor de beretter om deres møde med spillemandsmusikken, hvor Folkemusikcentret i Hogager er omdrejningspunkt. De fortæller selv, at de har været så heldige at leve på en tid, hvor de har nået at møde mange
af de gamle spillemænd. I starten af Lang Linkens kar-

riere kopierede de de gamle spillemænd, men nu giver
de musikken deres eget præg og lader den leve. Som de
skriver i Pixibogen, der følger med CD/DVD’en: ”For os
er evig improvisation over det traditionelle stof en naturlig og nødvendig del.” Og er der tekst til musikken
kan vi være sikre på de synger med i en eller flere af
gennemspilningerne.
Udgivelsen markerer Lang Linkens 40 år - Via CD/DVD
og tekst ser de tilbage på deres 40 år forrest på den
danske folkemusikscene, men måske mere væsentligt,
at de bestemt også bekræfter, at de stadig har en historie at fortælle og masser af saft, kraft og god musik
til en rigtig god dans.
Giver det uro i benene at lytte til musikken, kan du altid finde et godt bal med Lang Linken, da de heldigvis
ofte spiller op til bal.
Dorthe Linde Jørgensen

HUSKETAVLE FOR DFS:
Region nordjylland
05. marts

Sammenspil

19. marts

Sammenspil

16. april

Forårskoncert og legestue

Region hovedstaden
13. marts

Kursus i Hans Engels spillemandsmusik
Trin
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Beretning 2009
2009 er nu tilføjet til Spillemandskredsens historie, og
det er tid for at se tilbage på det der skete.
2009 blev året, hvor en af spillemandsmusikkens mastodonter gik bort. Henry Mark var æresmedlem i Spillemandskredsen og døde først i december måned. Henry har igennem hele livet spillet på sin fiol og har indsamlet noder og gjort en kæmpe indsats for at bevare
vores unikke nodemateriale.
Henry har været instruktør på diverse spillemandskurser både lokalt og nationalt, og han har været holdspillemand til masser af dansekurser.
Træf og generalforsamling foregik på Hejnsvig skole,
hvor Olfert sammen med Hedens Folkedansere sørgede
godt for os. Torben Wamberg gik ud af styrelsen og Bjørn
Kiilerich blev valgt ind i styrelsen. Ved den efterfølgende konstituering blev Bjørn kasserer. Der skal lyde en
stor tak til Torben for det store arbejde i Spillemandskredsens styrelse. Heldigvis er Torben stadigvæk ved
roret, når det gælder arbejdet omkring Nordlek. Desuden blev Mette Dyekjær Larsen genvalgt til styrelsen.
Der var en god debat både før generalforsamlingen og
under generalforsamlingen, og det er dejligt, at I medlemmer deltager aktivt og har gode tanker og ideer til
Spillemandskredsens aktiviteter.
Fredag aften spillede vi Vestjysk med Flemming Møller
som forspiller. Lørdag sendte Ove Andersen os til Telling, og vi fik lidt historier og spillede en masse musik
fra Ommersyssel. Om aftenen var der indbudt til legestue, og det store træf orkester spillede op.
Kontingentet forblev uændret 400 kr. for alm. voksenmedlemskab, 200 kr. for et gruppemedlemskab, 150 kr.
for ungdomsmedlemskab op til 25 år, 50 kr.
for børn og unge op til 18 år og 75 kr. for
passive medlemmer. Regnskabet viste
denne gang et overskud på 38.347
kr. og ovenpå et par år med underskud var det også tiltrængt.
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I 2009 har Spillemandskredsen samarbejdet med Landsforeningen Danske Folkedansere LDF omkring vores kurser. Kursuslederne på henholdsvis danse- og spillekurset organiserer selv hvordan samarbejdet skal foregå og
det fungerer rigtig godt.
Desuden har vi 2 fællesmøder, det ene møde i januar
og det andet i forbindelse med regionskonferencen. Regionskonferencens form drøftes meget, da alle regionsrepræsentanter fra de 2 organisationer er inviteret. Vi
skal både have et fælles oplæg samtidig med der skal
være tid til at mødes i de forskellige udvalg, hvor Musikudvalgene fra regionerne mødes med Spillemandskredsens styrelse.
I 2009 var regionskonferencen i Maribo, hvor dette års
landsstævne skal foregå.
Trin & Toner er endnu et vigtigt samarbejdspunkt, hvor
de 2 organisationer informerer deres medlemmer. I 2009
har Trin & Toner kunnet læses på hjemmesiden, om det
bliver fremtiden er ikke godt at vide. Indtil videre holder vi fast i, at bladet også udkommer i sin nuværende
papirform.
Samarbejdet omkring stævner var i 2009 NORDLEK-stævnet i Lahtis, hvor det er LDF, DGI og Spillemandskredsen, der organiserer den danske del. Desværre valgte
alt for få danskere at deltage i NORDLEK-stævnet og årsagerne til det kan være mange. De ca. 200 danskere
der deltog, havde et godt stævne. Efterfølgende har vi
evalueret samarbejdet og til næste stævne vil de tre
organisationer forsøge at lave tydeligere information
omkring stævnet, når det i 2012 foregår i det nordlige
Norge.
De 3 organisationer er repræsenteret ved Hanne Rasmussen i Nordlekrådet.
De 3 ”gamle” folkemusikorganisationer i Danmark, Folkemusikhusringen, Folkemusiksammenslutningen og
Spillemandskredsen holdt ikke et fællesmøde i 2009.
Det råder vi bod på i 2010, hvor vi vil drøfte muligheden for fælles initiativer. I FFS Folkemusikkens Fælles-

Spillem ands kr eds en

sekretariat, der har adresse i Århus, sidder de tre organisationer med i bestyrelsen. Dorthe stoppede som Spillemandskredsens repræsentant og Aksel er nu repræsentant.
Womex 2009 blev afholdt i København og Harald Haugård stod for åbningskoncerten og dermed var folkemusikken i fokus. Den daglige leder gennem mange år stoppede som leder, og der blev ansat en ny daglig leder.
FFS er underlagt en politisk styring fra Kulturministeriet via Kunststyrelsen. Det er vilkårene, når de økonomiske midler kommer via en sådan kanal. FFS er en selvejende institution, med en bestyrelse der mødes 4-6
gange om året.
Det har været et år, der har været præget af særdeles
dårlig økonomi. Bestyrelsen har som udgangspunkt
handlet ud fra det, de har vidst fra den daglige leder.
Og der bliver set med stor alvor på økonomien, bl.a. er
der taget den konsekvens, at der skiftes revisionsselskab.

det bliver det heller ikke i 2010,
men der skulle gerne ske noget
igen i 2011. Kursuslederne mødes en gang om året, hvor de drøfter de enkelte kurser og hvilke temaer eller
emner, der evt. mangler. En stor tak til kursuslederne for den ihærdige indsats, de gør for
kurserne i Spillemandskredsen.

AKKS Amatørernes Kunst og Kultursamråd arbejder på
en fælles konference sammen med medlemsorganisationerne om emnet: sponsorering og synliggørelse af
landsorganisationernes arbejde på landsplan. AKKS fortsætter med at følge med i folkeoplysningsrevisionsudvalgets arbejde med henblik på at få tilgodeset amatørmusikområdet i den nye folkeoplysningslov.

Hvad har vi ellers fået tiden til at gå med i 2009. Mette Dyekjær Larsen er i stævneudvalget til landsstævnet
i 2011 i Aabenraa, Aksel Sand Nielsen er i stævneudvalget til Barnlek der kommer til Skive i 2011, Michael
S. Petersen er i styregruppen, der arrangerer en folkemusikfestival i forbindelse med danselandsstævnet i
2011. Astrid Pørtner Nielsen sidder i stævneudvalget til
landsstævnet i Maribo i 2010 og Dorthe Linde Jørgensen er i Event gruppen omkring arrangementet i Tivoli
i pinsen i 2010.

Årsudgivelsen 2009 var en CD, med 11 forskellige orkestre. CD´en blev indspillet på Strib vinterfestival i 2008
i Ung Trad projektet. Ung Trad fik i 2009 afviklet turen
til Shetlandsøerne og det blev en stor succes. Alt dette
var en del af et projekt, hvor der blev bevilget 300.000,til organiseringen af de unge i folkemusikken.
Kurserne i Spillemandskredsen var igen i 2009 særdeles
velbesøgte. Det er vigtigt, at kursustilbuddene rammer
medlemmernes behov, da vi bruger en stor del af medlemmernes kontingentindbetalinger på kurserne. I 2009
blev efteruddannelseskurset desværre ikke afholdt, og

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.

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 2009 og til
slut tak til alle Jer medlemmer fordi I støtter og bakker op om Spillemandskredsen.
Dorthe Linde Jørgensen
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Forspillerkurset 2010
Forspillerkurset er tiltænkt de spillefolk, der på nuværende tidspunkt savner nogle flere udfordringer i forhold til deres musik og/eller de musikere som er kommet til et punkt, hvor de gerne vil være den, der styrer
slagets gang.
Der gives her mulighed for at arbejde med sig selv og
sin musik en hel uge. Under hele forløbet vil en række
erfarne instruktører fungere som guider i denne opdagelsesrejse gennem musikkens verden.
Tilgangen til materialet vil, hvor det overhovedet er
muligt, være praktisk betonet. Selvfølgelig er det jævnligt nødvendigt at standse op for at fylde teori på tanken, men hurtigst muligt vil denne teori blive anvendt
praktisk.

Fagene
Morgenen og aftenen vil begge være præget af faste
indslag, der går igen hele ugen. I timerne her imellem
vil der så være skiftende temaer hen over ugen.
De fag, vi skal igennem, er følgende:

Dans/rytmik
Dette er det ene af dagens to faste indslag. Hver dag
starter således med at arbejde med rytmer. Dette vil
være via enkle danse, sanglege, rytmelege osv. Det plejer ikke at være kedeligt!

Forspil og praktik
Dette er dagens andet faste holdepunkt. Modellen er
enkel og velafprøvet. Hver kursist får tildelt en opgave
og han eller hun skal herefter instruere sine medkursister.
Opgaverne vil selvfølgelig afspejle kursisternes niveau,
der undervises efter princippet ”venlig vejledning” og
man kan altid ”ringe til en ven” undervejs.

Generel instrumentlære
Her gennemgås klarinet, bas, harmonika og violin ”for
alle”. Det er her, det bliver gennemgået, hvad disse instrumenter kan, hvad du som forspiller skal passe på
med at bede om osv. Det tilstræbes så vidt muligt, at
man selv kan få lov til at prøve at få et par toner ud af
instrumenterne. Dette dog under forudsætning af, at
nok instrumenter kan fremskaffes.

Instrumentalundervisning
Der er sat en dag af til instrumentalundervisning på
bas, klarinet, harmonika og violin. Denne dag er tænkt
lidt i retning af en masterclass. Der vil derfor være lagt
vægt på den personlige instruktion.
Du skal derfor ikke regne med at lære nogen nye melodier, men til gengæld vil der blive arbejdet med teknik
og teori på de omtalte instrumenter. Instruktørerne er
også åbne for forslag til emner. Så har du noget, der
driller, en melodi, du ikke kan få hul på, en basgang,
du ikke kan få vendt rigtigt, så tag det med. Så kan det
meget vel tænkes, at også dine medkursister kan få noget ud af dette.

Psykologi/Pædagogik
Denne dag beskæftiger sig med, hvad der sker mellem
mennesker. Hvorfor reagerer, folk som de gør, når de
udsættes for givne stimuli? Hvorfor er der altid en til
stede, der forstår at trykke på ens knapper, så man bliver sur eller ked af det?
Udbyttet af denne dag skulle gerne være nogle værktøjer, man kan bruge til at håndtere udfordringer som
ovenstående. Da det er et enormt stort område, vil denne dag kun lige kradse lidt i overfladen, men instruktøren anbefaler gerne kilder til yderligere fordybelse.

Hvem kan så deltage i dette kursus?
Musikteori
Dette fag har fået tildelt en del regulære undervisningstimer i kursusforløbet, men det er selvfølgelig også et
emne, der vil dukke op løbende hen over ugen efter behov.
De to dage, hvor der laves regulær musikteoriundervisning, vil den ene dag være helliget teorien og den anden den praktiske anvendelse af teorien.
Undervisningen vil, hvor det er nødvendigt, være niveaudelt, så der skulle være passende udfordringer til
alle! Det skal understreges, at der ikke undervises i nodearrangement på dette kursus, da efterspørgslen efter
dette har været meget lille.
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Du skal først og fremmest være frisk på at blive udfordret! - Der vil i vid udstrækning gives personlig instruktion på kurset, så det er vigtig, at du er indstillet på
dette. Det vil selvfølgelig blive gjort på en ordentlig og
sober måde!
Det vil også være en klar fordel, at du er godt hjemme
på dit instrument og har et rimeligt kendskab til materialet i ”358”.

Instruktører
Mette Kathrine Jensen: Gennemgående instruktør. Underviser i løbet af ugen i dans/rytmik, harmonika, musikteori og forspil og praktik.

Spillem ands kr eds en

Helle Baltzer Rohde: Gennemgående instruktør. Underviser i løbet af ugen i dans/rytmik, violin, musikteori og forspil og praktik.
Anja Præst Mikkelsen: Klarinet
Benny Simmelsgaard: Bas
Brian Rønnow: Psykologi og pædagogik

Kursussted
Brenderup Højskole
Stationsvej 54
5464 Brenderup

Ankomst og afrejse
Søndag den 17.10.2010 kl. 17 og afrejsen er lørdag den 23.10.2010 efter frokost.

Indkvartering
Foregår på flersengsværelser på højskolen. Det er
muligt mod ekstra betaling at leje linned på skolen (nærmere info herom kan rekvireres hos kursuslederen).
Det er ligeledes muligt at bestille eneværelse mod
et tillæg på kr. 400,-

Pris
Er du medlem af DFS, er prisen for hele ugen med
fuld pension beskedne kr. 4000,Er du ikke medlem af DFS, koster det kr. 5600,-

Tilmelding
Tilmeldingsskema kan rekvireres hos kursuslederen
eller der kan foretages tilmelding via www.spillemandskredsen.dk.

Betaling
Du kan indbetale kursusgebyret på Giro 973-6158
eller via din Homebank (vælg kortartskode 01). Har
du ikke homebank, kan girokort rekvireres hos kursuslederen.

Tilmeldingsfrist
13.8.2010 til kursuslederen. Betaling skal ligeledes være kassereren i hænde, da tilmeldelsen ellers ikke er gyldig.
OBS: kun 12 pladser!

Kursusleder

Roskilde Spillemænd
indbyder til Legestue
Fredag den 26.marts kl.19.30 -23.30
i Festsalen på Østervangsskolen, Astersvej i Roskilde.
Forspiller: Henrik Jansberg
Danseinstruktør: Inge Schmeltz Aaberg.
Programmet omfatter i år danse fra Thy, Vendsyssel og Læsø.
Kom og få en fornøjelig aften sammen med Roskilde Spillemænd M/K.
Dansere skal selv medbringe kaffe og kage, øl
og vand kan købes.
Entré: 50,00 kr.

Hadsund og Omegn
Hadsund og Omegns Folkedanserforening
afholder legestue i Veddum Sal, Veddum, 9560 Hadsund, fredag, den 12. marts 2010 fra kl. 20–24.
Leder er Kirsten Bjerregaard.
Musik er Jan og Dorthe.
Entré 80,00 kr. inkl. kaffe, smørrebrød og lagkage.
Øl og vand kan købes.
Vi har også kinesisk lotteri.
Alle er velkommen.
Bent Larsen, formand, telefon 9857 3080

Jægerspris Folkedansere
Tjen over kr. 500- for 2. timers arbejde.
Vi mangler en instruktør til at lede dansen samt en
musiker til forenklet folkedans.
Vi øver mandag aften fra kl. 18.30 til 20.30
Henv. Henning Pedersen, 4750 3252

Jens Rohde
Møllersmindevej 8, Monbjerg
8752 Østbirk
Tlf. 31 23 18 29
Email: svabonius@gmail.com
Trin
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Ny nodesamling

God musik og spændende historie
I september sidste år afsluttede vi i Spillemandslauget
Djursland-Mols arbejdet med en meget spændende nodesamling. Den indeholder 37 melodier fra gamle spillemandsbøger, heraf klarinetstemmer til 22 og 11 numre komponeret af spillemanden Niels Viggo Madsen fra
Tved.
Kort er historien bag følgende:
Gennem flere år har vi i vores spillemandslaug spillet
noget lokalt musik fra nogle spillemandsbøger fra Mols
fra perioden omkring 1865–1900. Det er god musik og
spændende at der er lavet klarinetstemmer, så man kan
tolke lydbilledet lidt bedre. Bøgerne tilhørte en spillemand ved navn P. Madsen, som boede hele sit liv på
Mols. Efterfølgende har hans 3 sønner videreført musikken og en af stifterne af vores spillemandslaug Niels
Viggo Madsen, var sidste led i generationskæden.
Mange af melodierne er komponeret af P. Madsen og i
flere tilfælde kender man historien bag musikken og på
den måde har det været muligt at tegne et billede af
spillemandslivet på Mols i 3 generationer. Historien er
skrevet på baggrund af optegnelser og en række kontakter til nulevende efterkommere af de personer, der

Indkaldelse af ansøgninger til

Saugmann
Bjerregaards Fond
Fondens formål er:
·	at støtte forskere, som ønsker at fordybe sig i dansk
spillemandsmusiks kompositioner og arrangementer,
og som vil udvide kendskabet til spillemænds liv og
værker, samt
·	at støtte unge musikere/spillemænd, som ønsker at
arbejde med Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaards
kompositioner og arrangementer.
Ansøgningsfrist: 1. maj. Uddeling: 15. juni
Fonden har mulighed for at uddele ca. kr. 75.000 om
året. Ansøgningen, som skal være maskinskrevet i
A4-format, sendes til: Bo Skjærbæk, Syrenvænget 31,
Thyregod, 7323 Give. Tlf. 75734801.
E-mail: kontakt@saugmannbjerregaardsfond.dk.
Mere information: www.saugmannbjerregaardsfond.dk
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har levet i miljøet på Mols og det har været rigtig spændende.
Ud over de udleverede nodesamlinger til medlemmerne
af lauget er vi glade for, at der allerede er solgt ca. 100
eksemplarer af samlingen, men vi vil selvfølgelig gerne
have den dejlige musik bredt endnu mere ud. Vi er derfor interesseret i at lave kursusforløb med eller uden
dans og selvfølgelig i at få solgt nogle nodesamlinger.
Der er bestilt studietid til indspilning af en del af musikken midt i marts, så der er en CD på trapperne i løbet af foråret.
Du kan købe nodesamlingen og høre mere om kursusmulighederne hos laugets formand John Eliasen – tlf.
8632 5602 eller mail 17b@stofanet.dk. Vil du vide mere om lauget kan du besøge hjemmesiden http://www.
spillemandslaugetdjurslandmols.dk/. Prisen er 125 kr.
+ forsendelse.
Nodesamlingen kan også købes hos spillemandskredsens forlag eller på spillemandsmuseet i Rebild.
John Eliasen

Kom og dans med

Spillemandskredsen
Nordjylland
Fredag den 16. april kl. 19.30
Efter en lille Forårskoncert
spiller vores orkester under ledelse
af Ivan Amtoft op til Legestue
under kyndig ledelse af Trine Andersen
Det foregår på Ridemandsmølle
i Godthåb og koster kun 30 kr.
Tag selv kaffe og brød med.
Øl/vand kan købes billigt.

Det s ker i din r egio n
Region nordjylland
Belgien 8 dage
Den 5. september til den 12. september 2010.
Turen til Belgien er nu planlagt fra den 5. september
til den 12. september 2010.
Tilmelding til turen kan ske til Jørgen Jensen på telefon nr. 9823 8052 fra den 15. marts 2010. Pris er beregnet til 4.800 kr. Tilmelding er først til mølle princip.
Orienteringsmøde om turen til Belgien er søndag den
28. marts 2010 kl. 14,00 på Biblioteket, Skolegade,
Brønderslev.
Rejseudvalget for folkedansere
Region Nordjylland

Region midtjylland

Træninger til Landstævnet i Maribo
Træninger til landstævnet vil blive afholdt to steder i
Regionen for de første to træningers vedkommende, den
tredje træning vil blive samlet et sted, hvor hele Regionen træner samlet
Plan for træninger
Østlig del
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.,
Tirsdage den 8. og 15. juni 2010 kl. 19.00
Vestlig del
Bibliotekssalen i Ikast, Grønnegade 25, Ikast
Torsdage den 10. og 17. juni 2010 kl. 19.00
Fællestræning for hele Regionen
Vium-Hvam Sognegård, Vilhelm Skyttesvej 22, Vium.
8620 Kjellerup
Torsdag den 24. juni 2010 kl. 19,00

Region syddanmark

Indbydelse til temadag
Tid:
Søndag den 11. april kl. 10.00 - 16,00
Sted:	Folkedanserhuset, Bornholmsvej 8, 7400 Herning
Tema:
Ragna Tang - danse
Pris:
Kr.: 200,- pr. person (incl. frokost og kaffe)
Vi har fornøjelsen, at indbyde Jer til en spændende dag,
med undervisning og dans
Instruktører: Betina Mørup, Ringkøbing og Lars Provstgaard, Ringkøbing.
Spillemand: Mads Christensen, København.
Alle 3 har trådt deres barnesko hos Ragna Tang fra
Holmsland - og er opvokset med hendes danse og Mie
Dalgaard og Ole Kjær’s musik.
Der vil blive instrueret i mindst en stor dans samt mange mindre danse.

Fælles dragtdag for alle regioner

Dagens program:
Kl. 10.00-12.00
Kl. 12.00-12.30
Kl. 12.30-14.30
Kl. 14.30-15.00
Kl. 15.00-16.00

Danseudvalget inviterer dansere og spillemænd til SOMMERDANS PÅ SKAMLINGSBANKEN

Undervisning
Frokost
Undervisning
Kaffe
Undervisning

Der vil blive mulighed for at købe hæfter samt CD til
undervisningsbrug.
Af hensyn til Tema dagens gennemførelse er tilmelding nødvendig.
Tilmelding til hyldgaard@nielsen.mail.dk eller på mobil 51282469 senest den 28.3.2010.
Betaling ved indgang den 11. april
Temadagen arrangeres af LDF Region Midt i samarbejde
med Herning og Omegns Folkedansere.
Alle er velkommen

lørdag den 17. april
Region Syddanmarks dragtudvalg inviterer alle dragtinteresserede til en inspirerende dag på Ærø Museum i
Ærøskøbing – et af Danmarks ældste lokalmuseer.
Museumsleder Karen Margrethe Fabricius har lovet at
finde noget spændende tøj frem fra gemmerne og der
vil blive lejlighed til at deltage i en byvandring i den
hyggelige by.
Oplysninger om program og tilmelding kommer i næste
nummer af Trin & Toner, men husk allerede nu at sætte
x i kalenderen.
Med venlig hilsen
Dragtudvalget i Region Syddanmark

Fredag den 18. juni 2010
Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund.
Vær med ved den lækre sommermenu i Restaurant Skamlingsbanken eller tag jeres madkurv med og nyd den i
det vidunderlige landskab.
Planlagte aktiviteter
Spisning: medbragt i det fri eller bestilt i restauranten
kl. 17.45–19.15
Velkomst kl. 19.20
Legestue (afbrudt med kaffe pause) kl. 19.30-23.30
Pris: Legestue og kaffe, inkl.½ bolle og lagkage kr. 90,pr. cov.
Trin
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Buffettilbud: Restaurant Skamlingsbankens superlækre sommerbuffet med hjemmebagt brød og smør
kr. 135,-pr. cov.
Vi håber, der kommer rigtig mange spillemænd og dansere til dette historiske og kulinariske samlingssted og
får sommerens spillemands- og danseoplevelse i disse
skønne omgivelser.
Musik:
Spillemænd fra Region Syddanmark kom og vær med!
Forspiller: Flemming Møller Serritzlew-Kristensen fra
Varde, der spiller på harmonika.
Danseinstruktører:
Marianne Thomsen, Sig, Varde
Annette Luice Rasmussen, Nordborg
Jens Erik Nielsen, Hjallese		
Deltagerantal:
Max. 150 deltagere (ca. 15 spillemænd, ca. 135 dansere).
”Først til mølle princippet”.
Tilmelding
Til
1. Spisning buffet tilbuddet kl. 17.45
2. Legestue og kaffe
senest den 8. juni 2010 til en af følgende:
Hans Ole Andersen
h.o.a@galnet.dk, Tlf.: 6612 9199
Jan Kirk Todsen
jan@todsen.eu, Tlf.: 7352 6202, mobil: 2125 1820
Christian Jensen
c-j@stofanet.dk, Tlf.: 7557 2905, mobil: 2145 3116
Arrangeres i samarbejde med Bjert/Stenderup Folkedanserforening
På gensyn
Danseudvalget Region Syd

Region sjælland
Region Sjælland indbyder til
Seniorlegestue
søndag d. 21.3.2010 kl. 13.30–16.30
Sted: Sæby Gershøj skole, Hornsherredvej 446, 4070
Kirke Hyllinge
Instruktør: Lis Petersen
Musik: Hornsherredspillemændene
Medbring: kaffe/te og kage
Entre: 50,00 kr.
Med danseglad hilsen
Annelise Bulskov
Grethe Solmose
Seniorudvalget
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Opvisning i Tivoli den 24. maj
(2. pinsedag)
Landsforeningen har med Tivoli aftalt at arrangere ”Folkedans i Tivoli”, hvor Region Sjælland har tilmeldt et
opvisningshold. Der er i februar udsendt tilmeldingssedler til regionens foreninger og danseinstruktører.
Læs meget mere om arrangementet på landsforeningens
hjemmeside og på side 4 i Trin & Toner, februar 2010.

Regionens medlemsmøde den 23.01.2010
Referat af mødet er sendt ud til lokalforeninger og udvalgsmedlemmer, og det ligger også på regionens hjemmeside. Medlemsmødet følges op af et møde søndag
den 18. april for alle bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne. Sted og tidspunkt meddeles senere.
På medlemsmødets første del hørte vi bl.a. om begynderkursus, ideer til at ”skaffe” flere børn/unge, aspirantkurset 5-7. marts, seniorfolkedans og uddannelse
af instruktører hertil, Folkedans i Tivoli den 24. maj,
dragtudvalgets arbejde og Landsstævne 2010 i Maribo.
Regionen arbejder også på at skabe rammer for at danne interessegrupper/netværk for dragtinteresserede (fra
f.eks. lokalforeningernes dragtudvalg) og for instruktører - hvor deltagerne kan træffe andre, foreslå emner,
videreuddanne sig mv.. Efter de mange indlæg var der
stande om disse emner.
På det efterfølgende valgmøde blev beretning og regnskab fremlagt og godkendt, hvilket bestyrelsen tager
som en opbakning til, at vi arbejder aktivt på at fremme samarbejde og koordination mellem regionen og lokalforeningerne.
Ved fremlæggelse af arbejdsplaner var der bl.a. en drøftelse af, om der skal arrangeres mere end 3 fællestræninger til landsstævner, hvilket bestyrelsen + danseudvalget lovede at overveje nærmere. De til bestyrelsen
3 opstillede blev genvalgt. Der blev spurgt om kriterierne for at blive godkendt til at danse i Tivoli den
24.05.2010, hvortil ingen tilstedeværende kunne give
nøjagtigt svar, men formålet er, at opvisningerne skal
være god reklame for dansk folkedans (så dansene skal
gennemføres uden instruktion undervejs, og fodslæb
mv. må ikke forekomme).
Herefter var der fællesspisning og legestue til kl. 22.30,
ledet af Niels Henning Akselbo.
Samme aften konstituerede bestyrelsen sig uændret,
herunder med Ove Bech Jensen som formand.

Lands s tævn e

HUELIN OG SUSEBUKSER
Bondetøj fra Falster ca. 1770 til 1870
Kommer du til Landsstævne i Maribo, er der mulighed
for at se en udstilling med Bondetøj fra Falster.
Den vil være at finde på Museum Lolland-Falster, Jernbanepladsen i Maribo.
Udstillingen er kommet i stand som et samarbejde mellem Museet og dragtudvalget for Maribo 2010.
Det er første gang, der er en udstilling med emnet Bondetøj fra Falster, og museet har ikke haft udstillinger
med landlige tekstiler, siden der var Landsstævne i Nakskov i 1993.
Udstillingen åbner den 25. juni 2010 og står frem til
og med uge 42.
Så und jer en tur til Museum Lolland-Falster. Men husk,
det er kun under stævnet, at stævnearmbåndet giver
gratis adgang.
Der er bevaret utrolige mængder af tøj fra Falster, så
det bliver kun en brøkdel, som kan vises på udstillingen.
Der vises eksempler på det tøj vi kender som ”Falster-

dragten”, men også andet
tøj fra området, som
måske ikke er ligeså
kendt.
På udstillingen vil
man kunne se både
kvinde- og mandstøj.
Øen har dragtmæssigt
været opdelt i det nordlige og sydlige område.
Specielt i det sydlige område ser man præg i tøjet, som
har rod tilbage fra den Hollandske
indvandring i 1500 årene, dette ses bl.a. i
snittet hos en bevaret mandtrøje.
I det nordlige område har man brugt tøjet langt op i
1800 årene, hvilket tydeligt ses i den syteknik, som er
anvendt, men heldigvis er der også bevaret tøj, som er
endnu ældre, og det er rigtig spændende.
Håber vi ses på udstillingen i Maribo til sommer.
Dragtudvalget Maribo 2010

Fredensborg og Omegns
Fredensborg og Omegns Folkedansere
holder
Opvisning og legestue
Skærtorsdag den 1.april 2010 kl. 19.00 i Endruphallen, Endrupvej 32, 3480 Fredensborg
Instruktør Ole Martinsen
Musik Lars Panduro m. flere
Entre kr. 70,00, børn gratis indtil 14. år
Der serveres kaffe/the, boller og lagkage
Øl og vand kan købes
Vel mødt til en danseglad aften.
Bestyrelsen
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Medlemmer

Med lem m e rn e

Hvor svært kan det være!
- Lær at danse, så kan du også lære at
danse folkedans.
At danse folkedans er en berigende oplevelse og vi kan
til stadighed begejstres over dansen og musikken, der
igen og igen kan give os så megen livsglæde og energi. Vi danser dansene gang på gang til danseaftner, legestuer og baller og vi bliver ikke trætte af dem. Folkedansen er nemlig ikke ved at dø, den lever i bedste
velgående. Det er folkedanseforeningerne der forsvinder, men det kan der da gøres noget ved.
Hvad gør foreningerne for dem, der bogstaveligt står
uden for vinduet og kigger ind og som ikke tør komme
indenfor, fordi de ikke kan danse. Hvis man ikke kan
danse polka og vals, er det nemlig umuligt at følge med
i dansen i en folkedanseforening.
Folkedans består, udover polka og vals, også af figurer
og ukendte begreber og af en hel del andre trin f.eks.,
hurretrin, totrin mm., som er nødvendige for at kunne
danse. Det er alt for svært at være begynder i en folkedanseforening, så enten kommer folk ikke eller også
holder de op igen efter kort tid. Det er et dårligt image
for folkedansen, så det skal der gøres noget ved.
Folk vil gerne lære at danse, hvis de får muligheden for
det, og når de har lært at danse så er der også altid nogen der gerne vil gå til folkedans.
I Grenaa har vi siden 1994 holdt 2 kurser om året i dans
for begyndere. Folk der kommer på disse kurser danser
10 gange á 2 timer og er altså ikke medlem i folkedanseforeningen. De korte kurser er overskuelige, fordi man
kun binder sig i ca. 3 måneder og dermed er det også
billigere end at være medlem i en forening. Kurset om
efteråret er et dansekursus, hvor man udover polka- og
valsetrin også lærer at danse Hamborger, Polka, Galop,
Rheinlænderpolka, Tyrolervals, Tyrolerhopsa og Scottish
mm. Altså udelukkende pardans. Desuden undervises
der i rytme, at føre og lades sig føre, at sætte af og at
rotere mm og at holde balancen.
På kurset, der starter i januar og gerne skal slutte inden påske, danses der folkedanse, men her er der også
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brug for at repetere parvis polka, vals og scottish. I undervisningen bruger jeg ”trin - begreber - dansefatninger - figurer og opstillinger som man møder på sin vej,
når man som ny vover sig til folkedans!”. Jeg bruger de
danse, der netop indeholder de ting, som danserne har
brug for at lære. Folk behøver ikke at huske de mange
danse, men de skal vide hvad en kvadrille, en trekant,
en halvkæde, en kreds med livfatning, et hurretrin osv.
er. Når de er fortrolige med de ting, kan de deltage i
dansen i en forening. Hver gang et kursus starter begynder jeg undervisningen forfra, så på den måde kommer folk videre ud i ”danselivet” når de kan klare sig
selv
På de 2 kurser som vi siden 1994 har afholdt i Grenaa,
har der været tilslutning hver gang. Og på efterårskurset i ”Polka og Vals” som blev gennemført for 18. gang
i 2009, var der 21 deltagere. På kurset i folkedans for
begyndere, som kører for 15 gang lige nu, er nogen fortsat fra efteråret og andre er komme til, så der er 20 deltagere på holdet.
Musikken er en vigtig del af kurset. Vi danser udelukkende til folkedansemusik på begge hold. Her er det
vigtigt at spillemændene er meget præcise med rytme,
optakt og start. Ud over forspilleren har vi på disse to
begynderhold 6 spillefolk. En del af dem er ”føl” som
på denne måde får en bunke rutine i at spille til dans.
Og hvem er det så der kommer? Det er først og fremmest folk, der ikke kan danse. Derfor er det vigtigt at
undervisningen starter fra bunden og bygges op, roligt
og grundigt. Mere grundigt end man som instruktør er
vant til i en folkedanseforening.
Der kommer en del alene, men her har jeg 6 trofaste
dansere fra foreningen, der kommer og hjælper. De går
ind og hjælper, hvor der er brug for det og damerne kan
også danse som herrer.
På holdet kommer der også nogen som godt kan danse
lidt, men har brug for at få frisket dansen op. En del af

dem der har gået på polka- vals holdet, fortsætter heldigvis på kurset for begyndere i folkedanse. Så er der
folkedansere som har fået en ny dansepartner/partner,
som ikke kender til folkedans og der er også de par, der
er startet op i en forening på egnen, men som ikke kan
følge med. De danser så med på vores kursus, indtil de
kan klare sig selv. Hvis vi har fået nye dansere i foreningen, kan de, når de er meldt ind, komme og danse
gratis med på begynderkurserne, hvis de har behov for
det.
Nu kan man så spørge om der kommer nye dansere i foreningen. Ja det gør der, men ikke 20 hvert år. I den
forening hvor jeg leder folkedans er der 74 medemmer
i år og det medlemstal har vi faktisk ligget på igennem
nogle år. Hvert år forsvinder der ca. 10 medlemmer på
grund af alder, sygdom o.a. og det får vi suppleret via
begynderkurserne. På vores hold med folkedans for begyndere kan jeg se på deltagerlisten at ud af de 20 der
danser, er der 5 fra Grenaa. De øvrige bor på Djursland,
mellem 15 og 45 km fra Grenaa. En enkelt kommer helt
fra Århus. Selv om en del af dem nok vil komme til dans
i Grenaa, skal vi nok forvente, at de finder en forening
i nærheden af hvor de bor. Jeg har f.eks. stor glæde af

Medlemmer

Medlem m er n e

at komme til legestuer forskellige steder på Djursland
og møde nogen af dem, der startede op på begynderkurset i Grenaa engang.
Folk har alle dage danset individuelt og på bedste måde. Nogen har let ved at lære og er gode til at danse
rytmisk og afslappet, andre har det måske ikke så let.
Det er derfor vigtigt, at de lærer nogle grundliggende
ting og at de forstår at bruge det i deres dans, så de
selv kan komme videre.
Det er fantastisk inspirerende at undervise på de 2 begynderkurser og man får mange, meget gode oplevelser. Folk arbejder meget seriøst med at lære, og selv
om ikke alle har lige let ved det, får de nogle gode redskaber til at komme videre og et godt kendskab til dansen og miljøet.
Disse to kurser er med til at puste nyt liv i vores forening, for udover at vi får nye dansere (og en lavere
gennemsnitsalder), får vi også dansere der vil noget.
Mange af de nye medlemmer er nemlig meget aktive
både i udvalg i foreningen, men også med at tage til
legestue eller på kursus.
Karen Lindballe
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Danse, danse – gør det!!
Først tak til Hanne Troen og Bent Andersen for de fine
indlæg.
Derefter kan jeg som instruktør på Bjerringbro ikke holde fingrene i ro. Vi arbejder hårdt på at lære folk at
undervise og lære folk at danse, og vi arbejder lige
præcis med de ting, du beskriver. Det handler om, at
fokus skal være på at arbejde i dybden med både turdanse og pardanse. Fokus er på at folk kan læse danse,
at de kan dele dem op pædagogisk og nå det mål, de
har med dansen. Fokus er på at lære folk pædagogiske
værktøjer og i praksis anvende disse til at få en dans
til at fungere. I undervisningsøvelserne er vi desværre
i høj grad begrænset til at lade folk undervise i korte
forløb i trin og danse, sådan er vilkårene. Vi har også
den holdning, at når man underviser ud fra hæfternes
danse, så er en del af kundskaben som danseleder at
man ved, hvordan de ”skal” være i vores tradition. Så
kan man kalde det danseskole eller standarddans eller
ensretning. Men er det ikke rimeligt, at vi tager udgangspunkt i folkedansertraditionen?
Bent skriver om standardisering og at man ikke kan genkende den oprindelige dans. Hanne skriver om Læsø som
noget, som bliver slået ihjel. Til Bent kan jeg kun sige,
at hvis man ikke ved, hvordan man vil have et trin,
hvordan kan man så undervise i det? Til Hanne kan jeg
sige, at jeg i mange år på hold 2 har undervist i danse
fra Læsø. Jeg har hvert eneste år talt om traditionen
og opfordret dem, som har lyst til at gå ind i det, men
pointeret, at på hold 2 arbejder vi med FFF’s hæfte som
udgangspunkt. Efter min mening er FFF’s udgave af dansene og ”Læsø”- bogens/vidoernes udgave to forskellige måder at danse på. Det er ok for mig. Men når vi
underviser ud fra FFF’s hæfter, så skal vi også holde fast
i deres stil efter min mening. Alt andet er at blande
tingene sammen. Det ene er efter min mening ikke bedre end det andet eller mere originalt. De personer, som
har set dans i 30’erne og dem, der har set dans i 60’erne har oplevet forskellige ting og har haft forskellige
forudsætninger.
Omkring dans og dansetraditioner er jeg meget enig
med Hanne i, at måden at træne på i foreningerne ofte
ender i at undervise i så mange danse som muligt, at
det minder lidt om 5. klasse om igen, og at legestuer i
høj grad styres af en instruktør. På sigt håber jeg, at
dansen udvikler sig væk fra dette. Faktisk er jeg netop
instruktør på Bjerringbro for at få folk til at forstå, at
vi skal sætte fokus på at lære folk at danse og tage ansvar selv - og skabe læringsrum for alle grupper. Men
lige nu er foreningerne i høj grad folk, som forventer
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mange danse, og de er ikke vant til selv at skulle have
ansvaret for at styre dansene til en legestue. Vi skal
derfor servicere dem det sted, de er, og det skal vi OGSÅ uddanne folk til.
Så er vi tilbage ved Bents ”hvad gør I??” – lad os få de
mange spændende tiltag på banen. Der er alt for meget ”det må man ikke” og ”det kan man ikke” eller ”sådan gør man ikke” i vores verden. Jeg får dem så ofte
i hovedet fra instruktører og foreningsfolk – prøv dog!
Bent skriver om retningslinjer der er valgt – hvor står
de?? Hanne skriver om instruktører, som siger tingene
er forbudt og tingene skal ophøre – hvilken gavn gør
det?
Jeg var i november inde i Tingluti og undervise. Da jeg
var færdig kl. 22, satte de musik til og dansede polska,
for, som de sagde, når vi nu er her og har lyst, hvorfor
så ikke? Jeg var til familiestævne i Tommerup, hvor der
lige blev lavet et sønderhoningkursus for dem, der ikke
nåede med til det annoncerede. Jeg var på elitedanserkursus i november, hvor nogle af parrene gerne ville vide, hvilken slags totrin avet om, der var de autoriserede. De unge i Lillerød vil gerne danse sauerländertrin,
mens de står over i den toppede høne. En af mine
trofaste dansere i folkedanserforeningen har ondt i
muskelsenerne – han kommer og spørger, om det er ok
at snyde i hoptrinene.
Hvor er problemet – DANS LØS – GØR DET!!
Christian Obel

tillykke
Erik Mortensen kan d. 13.3.2010 fejre
25 års jubilæum som spillemand for
HOLBÆKEGNENS FOLKEDANSERE.
Vi vil gerne fejre ham ved vores forårslegestue som afholdes på Stenhus
Gymnasium på dagen. Se omtalen på
regionens hjemmeside
Vi håber, at venner og ”medspillere” vil kikke ind for, at
fejre Erik
Erik er eftertragtet og en fantastisk afholdt spillemand
som vi sætter stor pris på.
Vi ønsker hjertelig tillykke, og siger dig mange tak for din
indsats for os.
Pfv.
Ole Salkvist
HOLBÆKEGNENS FOLKEDANSERE

Medlemmer
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Mindeord om Ejvind Kristensen, Århus
Ejvind måtte den 19.12 opgive kampen mod kræften.
Ejvind var fra 1969 til sin død aktiv indenfor folkedansen i Århus. Ejvind startede som danser i FFAO
og var i 1971 med til at starte Viby og Omegns Folkedanserforening, hvor han var leder i 10 år. Samtidig var han aktiv i Sammenslutningen af Folkedanserforeninger i Århus og Opland, hvor han bl.a.
var med til at etablere det første ”Folkedansens
Hus”. Ejvind var også i en årrække amtsformand for
LDF i Århus. Her var han bl.a. primus motor for at
lave lederaspirantkurser, samtidig med at han også var leder og formand i Jernbanens Folkedansere.
Ejvind var igennem årene leder i flere foreninger i
Århusområdet. Sidst var det Tilst Folkedansere, som
nød godt af hans viden om dansene.
I 1997 sad han i stævneudvalget til Landsstævnet
i Århus, og i 2002 var han medarrangør af en folklorefestival for dansere og spillemænd med tilknytning til de europæiske jernbaneselskaber.
Når Ejvind sagde ja til en opgave, gik han helhjer-

tet ind for den og satte en ære i at gøre sit
arbejde godt. Han og
Jytte har videregivet
dansen til deres børn,
som alle stadig har relationer til folkedansen.
Derudover er der tre af
børnebørnene, som også danser.
Folkedansen betød meget for Ejvind, og han
stillede glad op, når der
var brug for en hjælpende hånd, uanset om
det var en leder eller et par til en opvisning, der
manglede.
Ejvind vil blive savnet af mange.
Æret være Ejvinds minde.
Hans tre børn
Dorte Bøjesen, Inge Panduro og
Torben Kristensen

En nypudset
vesteknap + en
stævnefotografs
skarpe blik =
et sjovt foto!
(Foto: Kai
Løgstrup, Aalborg
Reklamefoto)

tillykke
Vi hejser flaget for:
Mogens Hansen, 65 år, den 22.2.2010.
Britta Hansen, 60 år, den 7.3.2010.
Birgit Hedegaard Nielsen, 65 år, den 15.3.2010.
  
Fårevejle Folkedanserforening ønsker hjerteligt tillykke.

Majnummer
Skal du ha’ noget med i majnr. af Trin & Toner?
Så vær allerede nu opmærksom på, at deadline
pga. påsken er den 6. april.
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Folkedanserbal
i Mariager Hallen

Er ved at være en go’ tradition. Vi har i 11 år kunnet
afholde dette populære arrangement. Flere foreninger
bruger arrangementet til deres udflugt, ved at leje sig
ind på campingpladsen i Mariager og bruger et par dage i byen. Eller de kommer først på dagen for at se den
berømte Kloster kirke, museet og omgivelserne ved Mariager fjord evt. med en guidet tur. Få inspiration på
www.visitmariagerfjord.dk.
Folk kommer fra hele Jylland for at deltage i denne hyggelige aften. Sidste år var vi 170 deltagere i alle aldre.
I mange år har Lone Schmidt været instruktør denne
aften, men da Lone er meget optaget, har vi i år været
ude og se os om efter en anden, som kunne guide os
igennem aftenen.
Det bliver i år Anette Bech-Dalstrup fra Horsens. Anette er 31 år og underviser Gedved folkedansere. I 2009,
2010 og 2011 er hun instruktør på nytårskursuset på
Snoghøj.
Vi glæder os rigtig meget til at byde jer velkommen til
dans og hyggeligt samvær lørdag den 24. april.
Kirsten Bjerregaard.
Hadsund Folkedanserforening

Per Sørensen
I februarnr. af Trin & Toner var der et foto fra Nytårskurset på Snoghøj,
hvor Ole Skov og Per Sørensen udførte Barberdansen fra Avernakø.
Desværre stod Per med ryggen til kameraet, men på utallige opfordringer
har han nu vendt sig om, så vi alle kan se, hvor klædelig uldhue og forklæde er…
Det var for øvrigt 40. gang, Per deltog i Nytårskurset, så: Tillykke med jubilæet!
Redaktionen
Foto: Carl Otto ”Celo” Larsen
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Rejseholdet
takker og takker af
I 1991 rejste en flok unge mennesker til Idaho, USA,
for at deltage i en festival. Denne rejse blev starten på
19 år med rigtig mange spændende, udfordrende og fantastiske oplevelser – det blev starten for Rejseholdet
Danmark.
Igennem årene har Rejseholdet besøgt USA tre gange,
Brasilien, Rusland, Syrien, Sydkorea, Qatar, Sicilien,
Norge, Belgien, Mexico, England, Østrig, Tyskland, Grækenland. Rejser som har varet fra få dage op til 14 dage, rejser som har givet rigtig mange unge mennesker
en masse store og uforglemmelige oplevelser, og rejser
som desuden har resulteret i flere parforhold og ægteskaber. Formålet med alle vores rejser har været at vise
verden, hvad dansk folkedans og folkemusik er. Alle steder er vi altid blevet mødt med den største venlighed,
gæstfrihed og begejstring for vores opvisninger og fordi vi var danskere. Vi har deltaget i mange festivaler og
har mødt mange andre kulturer og oplevet samt prøvet
mange andre landes folkedanse.
På hjemmebane har vi også haft mange rigtig gode oplevelser. Vi har lavet mange opvisninger til forskellige
lokale stævner og landsstævner, deltaget i Triangle Folklore Festivalen, lavet workshops ved diverse arrangementer for bl.a. mange studerende, deltaget i Danmarksmesterskaberne og mange andre ting.
Med dette lille tilbageblik på Rejseholdets historie er
det desværre blevet tid til at sige farvel og tak. Vi har

de seneste år desværre haft svært ved at holde medlemstallet oppe på et minimum i forhold til at afholde
vores månedlige træninger og komme ud at rejse, og vi
har derfor efter mange og lange overvejelser valgt at
nedlægge holdet.
Vi vil gerne sige en kæmpe stor tak til alle jer, der gennem årene har været aktive på holdet, og til alle jer,
der har støttet os. Vi har altid fået en helt fantastisk
opbakning ved vores ”hjemmeopvisninger”, og vi har
mange stjernestunder i bagagen, som vi aldrig vil glemme. TAK FOR DET.
Som afslutning på Rejseholdets rejse vil vi gerne invitere alle til Rejseholds legestue
Lørdag den 29. maj 2010 kl. 19.00
i Hadsten Idræts- og kulturhus Sløjfen, Evald
Tangs Allé 45, 8370 Hadsten
Pris: 100 kr. for entré, kaffe og natmad
Vi garanterer super god musik og dans, tid til minder,
masser af hygge, kaffe og kage samt natmad.
Tilmelding til Anine Kirk Todsen på anine@todsen.eu,
tlf.: 5099 2935 eller til Lene Michaelsen på jan_mic@
post7.tele.dk, tlf.: 8782 7028. Senest den 5. maj
2010.
Vi håber at se rigtig mange gamle rejseholdsmedlemmer, som har lyst til at få en sidste oplevelse med Rejseholdet, men vi håber også, at mange andre har lyst
til at komme og være med til at gøre aftenen festlig.
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Børn og unge

B&U aktivitetskalender
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

Det sjællandske Børne- og Ungdomsstævne
lørdag den 8. maj 2010 i Ringsted
Stævneudvalget skal herved erindre om den endelige
tilmeldingsfrist den 1. marts 2010, så skynd jer, hvis I
ikke har nået det endnu - se omtale, hent tilmeldings-

blanketter mv. på hjemmesiden http://www.ringstedfolkedansere.dk/BU-staevne2010-3.html. B&U-Stævneudvalget siger "På gensyn den 8. maj i Ringsted"

Kan du gætte hvad det er?
Her er så løsningen på billedgåden i januarnummeret.
Sasja på 9 år kunne sagtens se, hvad det var, men hun begyndte også
at spille på violin for 2½ år siden. Hun har danset lige siden hun var
2½ år, så hun er allerede temmelig rutineret. Sasja kommer fra Skovby
og danser i Århus. Sasja har fået tilsendt sin velfortjente præmie.
Månedens billedgåde kan måske godt virke lidt sort og mystisk. Tingen
tilhører faktisk mig, og jeg må indrømme, at jeg ikke bruger den så tit
– og den bliver kun brugt til folkedans. Nå ja, min kone har haft lånt
tingen en enkelt gang, da hun skulle klæde sig ud som skorstensfejer.

Kan du gætte hvad det er?
Send din løsning 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.
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Annonce r

Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

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

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

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

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

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

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

898,-

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
Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk
Telefon 7578 2227

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

Tinknapper
Blanke – Mønstrede
Marjatta’s Metalværksted
Sneserevej 73, Snesere,
4733 Tappernøje
Telefon 5596 5758, Fax 5596 5324

Dragtsølv efter
bestilling

Udføres på eget værksted.

Guldsmed
Helle Vienberg
Østergade 95
6580 Vamdrup
Tlf. 2564 0091
www.helle-vienberg.dk
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Aktivitetskalender
Se i
blad nr.

Tilmeld.

Brædstrup

02/10

15.03.

Odense

10/09

15.02.

Tivoli

Dato

Arrangement

Sted

Danske Folkedansere

24.-25.04.

Årsmøde

08.05.

Konkurrencedag

23.-24.05.

Event Folkedans

01/10

17.01.

27.06.-03.07. Instruktøruddannelses- og dansekursus Bjerringbro

02/10

01.04.

05.-07.03.

Viborg

01/10

05.02.

26.06.-03.07. Spillemandskursus

Bjerringbro

02/10

02.05.

17.-23.10.

Forspillerkursus

Brenderup

03/10

13.08.

Region Nordjylland

28.03.

Orienteringsmøde om tur til Belgien

Brønderslev

03/10

Region Midtjylland

11.04.

Temadag, Ragna Tang-danse

Herning

03/10

28.03.

13.-15.08.

Sensommerstævne

Herning

02/10

01.04.

13.03.

Gallabal med dansekursus

Vejle

02/10

21.02.

17.04.

Fælles dragtdag for regionerne

Ærø

03/10

18.06.

Sommerdans på Skamlingsbanken

Skamlingsbanken

03/10

07.03.

Kursus i Slesvig-Holstenske danse

Korsør

01/10

21.03.

Seniorlegestue

Kirke-Hyllinge

03/10

11.04.

Kursus i Thy-danse

Roskilde

01/10

05.-07.03.

Instruktøraspirantkursus

Taastrup

02/10

Spillemandskredsen

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Sjælland og
Region Hovedstaden

Spillemandstræf og generalforsamling

husk lige...
at LDF’s Årsmøde er DIN mulighed for at få indflydelse på arbejdet i Landsforeningen Danske
Folkedansere og for at høre, hvad der rører sig
i LDF, regionerne og lokalforeningerne.
Tilmeld dig senest 15. marts på www.folkedans.
dk eller via tilmeldingsblanketten, der er sendt
til din forening.

08.06.

10.02.

Bachætte og Anette Bech-Dalstrup
i Mariager hallen lørdag den 24.april kl.19.30
entre 80kr. inkl. Kronjysk kaffebord.
Ingen tilmelding
Mulighed for spisning kl. 18.00. Menu 120 kr.
Bestilling af menu senest den 16.april til 5186 1059
Arrangører:
Fårup Folkedanserforening
Mariager folkedanserlaug
Hadsund og omegns folkedanserforening

Rubrikannoncer
Sælges
Herre rød hedebo m. alt tilbehør: Kr. 5.000,- Dame Himmerland: Kr. 3.000,- Dame lille hedebo kr.
2.000,Inge, tlf. 5443 3421

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

Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til
kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.
Formand: 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

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

Arrangør

