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Vindere af julelotteriet 2013
5. præmier,
gavekort på kr. 200,-

1. præmien, som var et
gavekort på kr. 50.000,- blev
vundet af Jens Jørgensen fra
København.
Jens er 32 år og arbejder for Folkekirkens Nødhjælp. Han er uddannet
Cand.Negot på SDU i Odense. Fritiden går med familien og klatring.
Rikke, hans kone, er 30 år og uddannet lærer og har arbejdet et par
år på en skole for specialelever i
Korsør. Nu er hun netop påbegyndt
en kandidat i Pædagogisk Psykologi på Aalborg Universitet i København. Deres datter, Ellamai, er 16
måneder og blev født lige da familien var flyttet fra Odense til København på
grund af Jens' arbejde. Da Rikke jo er kommet på SU, kommer præmien fra
LDF på et rigtigt godt tidspunkt.
Jens Jørgensen
Jens og Rikke siger en stor tak for præmien!

2. præmier,
2 stk. gavekort på kr. 10.000,-

4. præmier,
gavekort på kr. 500,-

Blev vundet af Gitte Kristensen, Helsinge og Jenny Madsen, Hjørring

Til Imerco:
Sofie Zacharias Christensen,
Frederikssund
Paula Rasmussen, Skårup
Bodil Dreier, Thyholm
Irene Poffler, Assens
Elly Stegger Jensen, Mariager
Per Larsen, Gudme

3. præmier,
3 stk. gavekort på kr. 5.000,Blev vundet af Jonna Frederiksen, Greve og af Mia Lindbjerg Andersen, Hjørring samt af Inge Marie Pedersen, Gandrup

Til Fætter BR:
Margit Struck, Vojens
Menika Mogensen, Langå

Til Imerco:
Grethe M. Olesen, Holstebro
Ida Diedrichsen, Rødekro
Aase Maigaard, Strandby
Gunilla Bak Skov, Birkerød
Else Jensen, Assens
Aase Møller, Hammel
Helle Boye, Guderup
Bendt Olsen, Fredensborg
Natalie Højen Møller, Galten
Trine Vejstrup L. Hansen, Sæby
Amanda Jørgensen, Odense NV
Grethe Holst, Ringsted
Ulla Christiansen, Holbæk
Kate Schack, Roskilde
Agnes Larsen, Graasten
Kirsten Mørch, Hedehusene
Gunver Dam, Langå
Bjarne Piepgras, Flensborg
Inge Bannus, Assens
Julie Cato Thomsen, Århus N
Lissa Petersen, Kolding
Margrethe Rasmussen, Sønderborg
Merete Larsen, Faaborg
Til Fætter BR:
Frida K. Mølgaard, Galten
Christopher Tolborg, Tølløse
Christina Larsen, Vallensbæk Strand
Heidi L. Rasmussen, Harndrup
Casper Andersen, Mårslet
Synnøve Nielsen, Maribo
Mille Lee Jensen, Middelfart

6. præmier,
gavekort på kr. 100,-

PÅSKELUKNING
Landskontoret holder påske-lukket den 14.-15.-16. april og ønsker alle en rigtig god Påske!
Mange venlige hilsner
Marianne og Dorthe

Til Imerco:
I alt 152 personer
Til Fætter BR:
I alt 46 personer
Vi ønsker alle vinderne hjerteligt tillykke!
Marianne og Dorthe
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1.		 Valg af dirigent
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:
Forslag til vedtægtsændringer fra Styrelsen.
Nuværende tekst § 4 stk.7:
§ 4 Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på et årsmøde,
skal være indsendt skriftlig til LDF's sekretariat inden
den 15. februar.
Forslag til tekstændring af § 4 stk. 7:
§ 4 Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på et årsmøde,
skal være indsendt skriftlig til LDF's sekretariat inden
den 1. februar.
Begrundelse:
Af hensyn til offentliggørelse af indkomne forslag i Trin
& Toner marts nummer, bør datoen for indkomne forslag,
ikke ligge senere end deadline for Trin & Toner.

Nuværende tekst § 8 stk. 1, stk. 2, stk. 3, stk. 4:
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. LDFmedlemmerne i udvalget skal godkende budgetterne for
de aktiviteter, hvor DFS ikke indgår.
Koordineringsudvalgets medlemmer er:
Formand og økonomiansvarlig fra LDF
Formand og kasserer fra DFS
1 repræsentant fra hver af de 5 regioner, formand eller
kasserer
1 repræsentant fra hver af de 5 regioners Musikudvalg
Stk. 2.
Udvalget er beslutningsdygtigt, når der er mindst én repræsentant fra hver af de 2 styrelser (DFS/LDF) og én
LDF-repræsentant fra hver af regionerne samt repræsentanter fra Musikudvalgene.
Stk. 3.
Beslutninger kan træffes, når alle er enige. Kan enighed
ikke opnås, træffes beslutning i de 2 styrelser (DFS/LDF).
Stk. 4.
Koordineringsudvalget fremsender regionernes godkendte budgetter og arbejdsplaner for aktiviteter til DFS og
LDF inden 15. februar.
Trin & Toner ∙ Nummer 3 ∙ Marts 2014
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Forslag til tekstændring af § 8 stk. 1, stk. 2, stk. 3
og stk. 4:
Stk. 1.
Der nedsættes et koordineringsudvalg.
Udvalgets formål er at godkende budgetterne for projekter i regionerne samt at koordinere aktiviteterne i egne
regioner og på tværs af regionerne.
Koordineringsudvalgets medlemmer er:
Formand og økonomiansvarlig fra LDF
Mindst én repræsentant fra hver af de 5 regioner, formand eller kasserer
Stk. 2.
Udvalget er beslutningsdygtigt, når der er mindst én repræsentant fra Styrelsen, og mindst én repræsentant fra
hver af regionerne.
Stk. 3.
Beslutninger kan træffes, når alle er enige. Kan enighed
ikke opnås, træffes beslutning af Styrelsen.
Stk. 4.
Koordineringsudvalget fremsender regionernes godkendte budgetter og arbejdsplaner for aktiviteter til LDF inden
1. februar.
Begrundelse:
DFS mener ikke koordineringsudvalget har relevans for
deres virke og ønsker derfor ikke længere at være en del
af koordineringsudvalget.
Da koordineringsudvalgsmødet holdes i december i stedet for januar, kan budget og arbejdsplan fremsendes
tidligere, hvorved endelig budgetlægning af LDFs samlede budget bliver mindre presset.
Nuværende tekst § 9 stk. 6
Regionen udarbejder hvert år budget samt arbejdsplan
og aflægger regnskab for regionens samlede aktiviteter.
Regionsbestyrelsen indsender budget samt arbejdsplan
6

Trin & Toner ∙ Nummer 3 ∙ Marts 2014

til LDF inden 1. januar for behandling i Koordineringsudvalget.
Regionsbestyrelsen indsender de reviderede regnskaber
til LDF inden 15. februar. Regnskabet i den enkelte region indgår som en del af det samlede regnskab i LDF – se
§ 11 stk. 4.
Regionernes regnskaber revideres af fire interne revisorer valgt på LDF årsmødet.
Forslag til tekstændring af § 9 stk. 6
Regionen udarbejder hvert år budget samt arbejdsplan
og aflægger regnskab for regionens samlede aktiviteter.
Regionsbestyrelsen indsender budget samt arbejdsplan
til LDF inden 1. december for behandling i Koordineringsudvalget.
Regionsbestyrelsen indsender de reviderede regnskaber
til LDF inden 15. februar. Regnskabet i den enkelte region indgår som en del af det samlede regnskab i LDF – se
§ 11 stk. 4.
Regionernes regnskaber revideres af fire interne revisorer valgt på LDF årsmødet.
Begrundelse:
Det er besluttet i samarbejde med regionsrepræsentanterne at Koordineringsudvalgsmødet fremover skal afholdes i december måned. Budget og arbejdsplan skal være
indsendt til behandling inden mødets afholdelse.

Forslag fra Regionerne
Nuværende tekst:
§ 9 stk. 7:
Regionsbestyrelsen nedsætter 5 faste udvalg:
Danseudvalg
B&U-udvalg
Seniorudvalg
Dragtudvalg
Pr-udvalg
- samt andre udvalg efter behov.
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Udvalgene konstituerer sig selv med en formand, som får
sæde i regionsrådet. (Se § 10).
DFS' regionsbestyrelser indgår som Musikudvalg
Forslag til ny tekst:
§ 9 stk. Stk. 7:
Regionsbestyrelsen nedsætter udvalg efter behov eks.:
Danseudvalg
B&U-udvalg
Seniorudvalg
Dragtudvalg
Pr-udvalg
Udvalgene konstituerer sig selv med en formand.
Udvalgene bliver indkaldt til møde med regionsbestyrelsen mindst en gang årlig.
DFS' regionsbestyrelser indgår som Musikudvalg.
Begrundelse: Ingen regioner har alle udvalgene og har
svært ved at få dem besat, regionsbestyrelserne synes
det er bedre at bruge sin energi på at lave aktiviteter for
medlemmerne.
Nuværende tekst:
§ 10 (Regionsråd)
Stk. 1.
I den enkelte region er bestyrelsen ansvarlig for, at der
etableres et Regionsråd. Rådet består af minimum 12
personer:
Regionsbestyrelsen (7 personer)
Udvalgsformændene (minimum 5 personer)
Rådet har ingen egne vedtægter, økonomi etc., men er
organiseret under Regionsbestyrelsen.
Stk. 2.
Regionsrådets opgave er i samarbejde med udvalgene, at
a. igangsætte aktiviteter
b. nedsætte projektgrupper
c. sikre, at aktiviteter i regionen/på tværs af regionerne
er i overensstemmelse med LDF's formålsparagraf og de
aftaler, der træffes i Koordineringsudvalget.

Stk. 3.
Hvert år i august /september måned afholder LDF i samarbejde med DFS regionskonference med deltagelse af
Regionsråd og DFS' regionsbestyrelser. Desuden kan inviteres repræsentanter for de øvrige udvalg under LDF.
Forslag til ny tekst:
§ 10 (Regionsråd) slettes, dog foreslås
Stk. 2. flyttes til § 9 stk. 8 (i ny tekst)
Regionsbestyrelsens opgave er at
a. igangsætte aktiviteter
b. nedsætte projektgrupper
c. sikre, at aktiviteter i regionen/på tværs af regionerne
er i overensstemmelse med LDF's formålsparagraf og de
aftaler, der træffes i Koordineringsudvalget.
Stk. 3. flyttes til § 9 stk. 9 (i nuværende tekst)
Hvert år i august /september måned afholder LDF i samarbejde med DFS regionskonference med deltagelse af
Regionsbestyrelser og DFS' regionsbestyrelser. Desuden
kan inviteres repræsentanter for de øvrige udvalg under
LDF
Begrundelse: Når udvalgene ikke er obligatoriske, er
der ikke behov for et Regionsråd. Der er ingen regionsbestyrelse der nedsætter et udvalg, uden at have den
fornødne kontakt, så udvalget fungerer optimalt.

Forslag fra Karen Margrethe Nielsen:
Jeg vil stille forslag om, at LDF ikke længere laver julekalendere.
Begrundelse:
Jeg er klar over, at der så kommer til at mangle nogle
penge i kassen, men det må vi så tage som en kontingentforhøjelse. I vores forening er vi så heldige, at vores
formand synes julekalenderne skal sælges, så han og
hans kone traver omegnen rundt og afsætter en del på
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den måde. Vi folkedansere aftager pligtskyldigt 1 eller 2,
eller hvor mange børnebørn vi nu har. Jeg overtalte mine
børnebørn på 9 og 12 år til at sælge nogle mod betaling.
De fik 30 stk. Men fortalte bagefter, at det ville de ikke
igen, for de havde været ude mange eftermiddage for at
få dem solgt. Folk ville ikke have dem.
Jeg vil i hvert fald ikke være med til, at der bare sendes
3 stk pr. medlem til foreningen uden returret, som man
så bare har at betale. Det giver 90 kr. pr. medlem i kontingentforhøjelse. Jeg forestiller mig, at LDF har max 1/3 i
provenue ved salget.

Forslag fra Hillerød og Omegns Folkedansere:
Landsmødet fastslår, at salg af julekalendere fremover
foregår efter det princip, at hver forening tilbydes et antal kalendere efter foreningens ønske. Dette meddeles
Landsforeningens kontor i rimelig tid.

Forslag fra Birkerød Folkedanserforening:
Julekalendere, som antydet af formanden.
Men provenuet ønskes fremlagt, idet det betvivles, at det
er så vigtigt for økonomien.
Begrundelse:
3 julekalendere giver optimalt 30 kr. pr. medlem til lokalforeningen, dog mindre da der ikke sælges 3 kalendere
pr. medlem. Provenuet til LDF synes marginalt, da de 20
kr./kalender skal dække fremstilling og distribution og
administration af kalenderne, og derefter fratrækkes udbetalte præmier. Hvor meget bliver der derefter til LDF?
Dertil kommer tab ved usolgte kalendere, da det ikke er
obligatorisk at der sælges 3 kalendere pr. medlem.
Provenutab må tillægges kontingenterne 30 kr. lokalt og
nettooverskud pr. medlem.

8
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Forslag fra Birkerød Folkedanserforening:
Indledning:
Central registrering af foreningsoplysninger.
Pt. er det sådan at foreningsoplysninger åbenbart skal
ind berettes ved sæsonstart/bestyrelsesændringer.
Indberetning skal rettes til annonce i T&T SEP, derefter
skal LDF-hjemmesides blok for lokalforeningen opdateres, denne opdatering bruges ikke til opdatering af medlemsforeningsregisteret i LDF-sekretariat. Endvidere skal
regionens data opdateres, men det kan regionen måske
finde ud af på grundlag af LDF-hjemmesiden.
Forslag:
Ændringer indberettes til LDF-sekretariat, som så opdaterer ovenstående registre.
Begrundelse:
Den enkelte forening råder ikke over erfarent personale,
og nytiltrådte bestyrelser ikke kender ovenstående organisation.
6.		 Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingenter, regionernes driftstilskud, styrelsens diæter og abonnementspris for medlemsbladet

11. Valg af intern revisorsuppleant til LDF’s samlede regnskab
		 På valg er Christian Skov
12. Valg af interne revisorer til regionerne. Valget er gældende for 2 år
		 På valg er Ture Andersen (vest) og Anette Dahl Nielsen
(øst)
13. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne
		 På valg er Grete Ladefoged (vest) og Hans Peter Hansen
(øst)
14. Valg af statsautoriseret revisor
		 Styrelsen foreslår DIF’s revisionsordning (pt KPMG)
15. Valg til LDF’s Appeludvalg. Valget er gældende for 2 år,
således at der i ulige år vælges 2 medlemmer og i lige år
1 medlem
		 På valg er Henning Skov
16. Eventuelt
		 Evt. spørgsmål til specifikke poster i LDF’s årsberetning
skal være modtaget af den økonomiansvarlige senest
den 14. april 2014.

7.		 Valg af formand (hvert 3. år)
		 Næste gang i 2016
8.		 Valg af kasserer (hvert 3. år)
		 Næste gang i 2015
9.		 Valg af øvrige styrelsesmedlemmer
		 (valget gælder for 3 år)
		 På valg er: Gert Christensen og Anne Kathrine Clausen.
De modtager ikke genvalg.
10. Valg af intern revisor til LDF’s samlede regnskab. Valget
gælder for 2 år.
		 På valg er Erik Jønsson
Trin & Toner ∙ Nummer 3 ∙ Marts 2014
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Det er ganske
2014
snart – vi skal
til DM i folkedans …
DM

Tiden nærmer sig med hastige skridt,
og der er faktisk kun 2 måneder til afvikling af DM i folkedans for grupper og
for par.
Der er nu i Række 1 tilmeldt 3 grupper.
I Række 1, er deltagende grupper, alle
tidligere DM vindende hold samt specialhold.
I Række 2 er 2 hold tilmeldt. I Række 2:
er deltagende grupper for eksempel opvisningshold, foreningshold, regionshold, rejsehold eller tilsvarende.
Og selvom der i koncepterne står skrevet at Konkurrenceudvalget kan aflyse
en række, hvis der er tilmeldt mindre
end 3 grupper, har udvalget netop besluttet at gennemføre begge rækker.
Det bliver fantastisk!!
I Folkedans for par konkurrencen er tilmeldt så mange par i hver række, at alle kan gennemføres. Dejligt!
I række 1, ungdomsrækken er tilmeldt 5
par. I denne rækker gælder, at begge
dansere højest må være 25 år på konkurrencedagen eller fællesalder for parret må maksimum være 50 år på konkurrencedagen.
10
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I Række 2, åben række uden alderskriterie er tilmeldt 8 par.
I Række 3 er kravet til deltagerne, at de
skal være fyldt 55 år eller at fællesalder
for parret minimum er 110 år på konkurrencedagen. I denne række er tilmeldt 4 par.

Dispensation:
Måske der kommer endnu flere par i
hver række, idet det er muligt at ansøge
om dispensation om deltagelse hos udvalget. Skriv til udvalget på denne mail
adresse konkurrence@folkedans.dk,
ansøgninger behandles fortroligt.
Alle aktive deltagere guides gennem
dagen af konferencier Helle Larsen – og
lyden er lagt i hænderne på PA-Syd,
som har stor ekspertise ud i lyd. Musikken til de obligatoriske danse spilles af
gruppen Trias, det bliver godt!
Om aftenen er det Trias, der spiller op
til DM-bal og Helle Larsen er danseinstruktør, absolut en grund mere til at
tilmelde dig til aftenarrangementet.
Der arbejdes med følgende program,
som sagtens kan ændres inden DM:

Kl. 10.00 Velkomst og åbning præsentation af konferencier
Kl. 10.10 ”Folkedans for grupper” række 2, obligatoriske danse –
ny række
Kl. 10.40 Landsfinale for regionsmestre i pardans
Kl. 11.40 ”Folkedans for grupper” række 1, obligatoriske danse
Kl. 12.20 Frokost
Kl. 13.10 ”Folkedans for par” række 3,
seniorrække
Kl. 14.00 ”Folkedans for par” række 1,
ungdomsrække - ny række
Kl. 14.50 ”Folkedans for par” række 2,
åben række
Kl. 16.10 Pause
Kl. 16.30 ”Folkedans for grupper” række 2, frit program
Kl. 17.00 ”Folkedans for grupper” række 1, frit program
Kl. 17.45 Medaljer overrækkelse
Kl. 19.00 Festmiddag (3 retters menu)
Kl. 20.00 TRIAS spiller op til DM-bal
(kun adgang ved køb af spisebillet)
Kl. 23.00 Godnat og tak

landsforeningen 

Billetter købes nu og sidste frist for køb
af aftenbillet (spisning) er 22. april
2014 på http://folkedanseren.dk se ind
under Applikationer, Eventmodul, tilmeld event – søg på Danmarksmesterskaber i folkedans –
Bestil og køb dine billetter, du vælger
mellem følgende billettyper:
Dagsbillet, barn under 2 år GRATIS
Dagsbillet, barn fra 2 til 12 år, entre til
DM + et program kr. 50,00
Dagsbillet, voksen fra 13 år, entre til
DM + et program kr. 125,00
Aftenbillet, barn under 2 år GRATIS
Aftenbillet, barn fra 2 til 12 år entre og
middag kr. 95
Aftenbillet, voksen fra 13 år, entre DMbal + middag (3 retters menu) kr.
125,00

Glæd dig til næste nummer af Trin &
Toner, hvor du vil finde en liste over de
udnævnte DM dommere.
Det bliver en fantastisk FESTdag … vi
ses 10. maj
Konkurrenceudvalget

Dans foråret i møde!
Hedeboholdet i Roskilde
inviterer til påskelegestue i
Gundsølillehallen
skærtorsdag den 17. april
2014 kl. 19.30-23.30
Spillemandsgruppen Lunterne spiller op til
dans og Lisbeth Larsen leder dansene.
Éntre: 70 kr. inkl. kaffe og lagkage.
Vel mødt til en hyggelig danseaften med
god musik!

Forårslegestue
i Brønshøj Folkedanser
Forening lørdag den 5. april 2014
Kl. 18 Spisning – medbring mad til fælles buffet. Medbring også service og bestik. Drikkevarer kan købes.
Kl. 19.30 – 22.30:
Legestue med mange glade legestuedanse, bl.a. danses Randers Menuet.
Instruktør: Anders Nielsen.
Musik: Lena Rasmussen og Mads Christensen.
Sted: Rødkildeskole, Godthåbsvej 274,
2720 Vanløse.
Pris: Voksne 70 kr. inkl. kaffe/te og lagkage.
Børn 20 kr. inkl. saftbrik og kage.
Vi ses til en glad aften!
Se også www.brhff.dk

Bestyrelsen
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landsforeningen 

spillemandskredsen

Regionsmester
skaber tidsfrist for
tilmelding forlænget
til 15. marts

Har du fortrudt, at du/I ikke har tilmeldt jer regionmesterskabet
som aktive dansere, skal du se ind på hjemmesiden www.folkedans.dk – se under konkurrence find regionsmesterskab hurtigst
muligt, tidsfristen er forlænget til 15. marts – sidste chance, så
find hurtigt skoene frem.

De valgte danse ved Regionsmesterskaberne er:
Den Ommelske, Avernakø, benyt noderne fra beskrivelseshæftet.
Sjijnmyra-valsen nr. 1, Bornholm i 358 nr. 568.
Rheinlænderpolka, fri dans, frit koreograferet.

Regionsmesterskabet for Region Syddanmark, Region
Nordjylland og Region Midtjylland
afvikles alle som selvstændige mesterskaber i region Midtjylland.
Således at forstå, at hver region har sin egen konkurrence på gulvet i Gjern.
Der ud over afvikles også konkurrencer i folkedans for børn og
unge, mere herom på siden for børn og unge. – Det bliver ikke
mindre end et BRAG af en fest såvel i Jylland som på Sjælland.
Regionsmesterskaberne finder sted lørdag den 22. marts i Gjern
Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern i region Midtjylland - læs mere om arrangementet på www.folkedans.dk – se under Region Midtjylland.
Dommerne ved Regionsmesterskab i folkedans for par og i konkurrence for børn og unge er: Birte Jørgensen, Henrik Larsen,
Anette Klint Bech-Dalstrup og Lone Reinholt Madsen.

Regionsmesterskab på Sjælland
i regionerne Sjælland og Hovedstaden finder sted søndag den 30.
marts i Østervangsskolens Festsal, Astersvej 15, 4000 Roskilde –
læs mere om arrangementet på www.folkedans.dk – se under Region Hovedstaden.
Dommerne ved Regionsmesterskaberne i folkedans for par på
Sjælland er:
Henrik Larsen, Anette Jepsen, Lene Haslund og Mette Inge Baltsersen.
Der vil være medaljer til de tre bedst placerede par i hver i region.
Medaljerne ledsages af et brev med invitation til at deltage i
Landsfinalen for regionsmestre i pardans ved det kommende DM
den 10. maj.
Støt op om de aktive deltagere fra din region – det betyder noget,
at netop du kommer og viser dem din støtte.

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: inden 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. 60207587
e-mail: kontakt@saugmannbjerregaardsfond.dk.
Mere information: www.
saugmannbjerregaardsfond.dk.

Spillemandstræf og
Generalforsamling
Den 28. februar – 2. marts 2014

Generalforsamling
Den 2. marts 2014

Konkurrenceudvalget
12
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Spillemandskalenderen

Spillemandsuddannelsen
Bjerringbro
Den 28. juni – 5. juli 2014

dragter

2. afsnit af folderen: ”Dragter” - en
vejledning om anskaffelse af dragter.

Dragter
Hvorfor? Hvornår?
Hvad?		 Hvordan?
Hvornår?
Umiddelbart kunne det synes at være et mærkeligt spørgsmål: hvornår skal eller
kan jeg anskaffe mig en dragt?
Det har dog i mange tilfælde vist sig, at hastværk er lastværk. Man har danset folkedans 1, måske 2 år, og nu skal det være. En-to-tre- anskaffer man sig en dragt,
måske en brugt, måske en billig, måske bare en der ikke er for varm. Under alle
omstændigheder anskaffer man sig noget, som en eller anden har sagt er en dragt,
men uden at man selv ved noget om, hvad en dragt egentlig er.
Ofte viser det sig senere, at ejeren bliver skuffet, men nu har man jo dragten, og
den har også kostet en del penge, så man sidder i saksen.
Svaret, eller rettere svarene på dette spørgsmål må være:
• Når man er sikker på, at folkedans er en blivende interesse
• Når man har set en del forskellige drager. De fleste ændrer nemlig deres syn på
dragter, jo længere de har beskæftiget sig med emnet. Den dragt, der syntes
"smukkest af dem alle" ved første blik, viser sig måske slet ikke at være den rette
for vedkommende.
• Når man har beskæftiget sig lidt med den kultur, der ligger bag.
• Når man har undersøgt hvilke materialer, der skal benyttes, og hvor de kan fås.
• Når man kan få kvalificeret vejledning i syning. En "moderne" skrædder eller tilskærer ved meget lidt om gamle syteknikker og vil ofte lave noget forkert. En god
dragt er en forholdsvis stor investering og samtidig en anskaffelse, der for de fleste
varer livet ud. Så "bi lidt og bliv tilfreds" og dans hellere lidt længere i nederdelen
eller cowboybukserne.
Fortsættes i næste nummer.

Temadag – dragter
Køng Museum
lørdag den 31.5. 2014
LDFs og region Sjællands dragtudvalg indbyder alle interesserede til
besøg på hørvævsmuseet i Køng
med rundvisning i De Rybergske
Huse.
Reserver allerede nu datoen. Endeligt program kommer i maj-nummeret af Trin og Toner.
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Tilmelding
Tilmeldingen til Landsstævnet i Frederikshavn 2014 har været åben siden
1. februar og vi ser med glæde at mange dansere og spillemænd allerede har
været inde for at tilmelde sig. Det glæder os meget, at mange har lyst til at
være med til at gøre Landsstævnet på
Knivholt til en af sommerens oplevelser.
På den ene side glædeligt på den anden side ærgerligt er nogle af de udbudte udflugter allerede overtegnede.
For at gøre mest muligt for, at flest får
de oplevelser, som de gerne vil have
med hjem fra Frederikshavn – har vi
der, hvor det har været muligt, lavet
nogle ekstra ture. Der vil løbende blive
opdateret på hjemmesiden www.frederikshavn2014.dk
I tilfælde af at der er tvivl om tilmelding
bringer vi her opskrifterne og de retningslinjer som der følger med tilmeldingen.
Elektronisk tilmelding

Alle deltagere skal tilmelde sig elektronisk ved at indtaste dit personlige medlemsnummer til LDF eller DFS, da der
ellers vil opstå uoverensstemmelser
mellem din indtastning og vores medlemsdatabase. Husk også at indtaste din
mailadresse korrekt, da du ellers ikke
vil modtage en bekræftelse på din tilmelding. Hvis du ikke selv har adgang
til internettet, findes der helt sikkert en
i din forening, som kan hjælpe dig.
Tilmeldings- og betalingsfristen er
31. marts 2014.
Ved tilmelding efter 31. marts pålægges
et ekstragebyr på 100 kr. Er der noget,
som du er i tvivl om vedrørende tilmelding, kan der rettes henvendelse til sekretariatet folkedans@folkedans.dk,
til stævneudvalgsformand
trine@folkedans.dk eller til næstformand bkiilerich@stofanet.dk

14
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Tilmelding for spillemænd

Spillemænd, der er medlem af Spillemandskredsen, og som er tilmeldt
stævnet og vagtplanen senest den 31.
marts 2014, betaler ikke stævnegebyr.
Ved tilmelding efter 31. marts pålægges
- i lighed med de øvrige stævnedeltagere - et ekstragebyr på kr. 100. Logi
betales ved tilmelding.
Som spillemand får man tildelt et antal
vagter, hvilket vil bestå i, at man skal
spille til enten legestue, til regionslegestue eller til et andet programsat arrangement, i alt svarende til maks. 18 timer. Hvis man deltager i stævnets spillemandskoncert (inkl. orkesterprøver og
generalprøve) reduceres antallet af vagter tilsvarende. Det bedes oplyst ved tilmeldingen, om man ønsker at være på
vagtplanen og deltage i spillemandskoncerten.

Efter den 15. juni skal der indsendes en
lægeerklæring til sekretariatet. Sekretariatet tilbageholder et administrationsgebyr på 10 % af det samlede indbetalte beløb til stævnet.
Deltageren betaler selv udgiften til en
lægeerklæring.
Stævnematerialer

Du vil modtage en mail inden stævnet
med en bekræftelse på din tilmelding,
campingpladsnr. og de aktiviteter, du
har tilmeldt. Øvrigt materiale og stævnearmbånd vil blive udleveret ved ankomsten til stævnet.
Opstår der tvivlsspørgsmål eller er der
ting som du mener vi kan være behjælpelige med så kontakt os.
På www.frederikshavn2014.dk findes
der mailadresser.

Stævneemblem

Bemærk venligst, at det lille metalstævneemblem skal bestilles via den elektroniske tilmelding. Prisen er 35 kr.
Framelding

Ved framelding senest den 15. juni tilbageholder sekretariatet et administrationsgebyr, som udgør prisen på et
halvt stævnemærke.

Danserne fra Avernakø

Uden mad og drikke, dur helten ikke
– heller ikke en folkedanser!
Landsstævnet i Frederikshavn bliver på
mange måder anderledes. Alene placeringen på en herregård med dans i laderne og aktiviteter i lokaler, der i sin
oprindelse unægtelig var tænkt til andre formål, vil give deltagerne nogle
usædvanlige oplevelser.
Men der skal mere til – ikke mindst god
mad! Og det får man i Vendsyssel. Vi
serverer selvfølgelig én af egnsretterne,
en ret, der er sund for såvel krop som
sjæl, nemlig tørrede jyder!
Og hvad er så det? Ja, man kan jo slå
op i ”Den store Danske” og der få et
klart - og næsten klinisk svar - som lyder således:
”Tørrede jyder: saltede, tørrede rødspætter/isinger. Fiskene ligger et døgn i
en mættet saltlage, hvorefter de lufttørres. Især i Vendsyssel har tilberedte tørrede jyder været en populær ret. Fiskene lægges i blød i vand, hvorefter de ristes let på en pande.
Nogle hælder peber i fiskens mund for
at undgå, at spyfluer lægger æg i den,
andre hejser den op i flagstangen,
hvorved den kommer over fluernes flyvehøjde”.

tørres. Så det kan ikke være til diskussion: Når du er i Vendsyssel, er det
uomgængeligt – den tørrede jyde skal
opleves.
Denne saltede fisk kræver selvfølgelig
en vis mængde væske. Og hertil har
vendelboerne udviklet en speciel liflig
drik: Bjesken. Denne drik – en bitter
snaps – og et krus øl vil sammen med
indtagelsen af den tørrede jyde få en-

hver udefra kommende til at forstå,
hvorfor vendelboen ikke alene er glad
for at være vendelbo – han er taknemmelig.
Vi har allieret os med to erfarne udi tørring og stegning af rødspætter samt
fremstilling af den helt rigtige bjesk.
Denne ret vil kunne købes på Knivholt i
madpakkerummet.
PR-udvalget
Per Naldal

Jo, det er betryggende, at man med
simple midler kan holde fluerne på afstand – ikke noget med kemiske eller
andre kunstige virkemidler her. Hvis
der alligevel skulle være en flue i nærheden, vil den ikke have en chance i
den friske blæst i de luftlag, hvor fisken

Har du set?
At der er fællesspisning onsdag aften i
stævneugen? Husk at tilmelde dig på
det elektroniske tilmeldingsskema.
Trin & Toner ∙ Nummer 3 ∙ Marts 2014
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Det sker i
din region
Region Nordjylland

Region Midtjylland

Træning til Landsstævnet 2014
Frederikshavn

Regionsmesterskab 2014 i Region
Midtjylland

Søndag den 25. maj kl. 13.30 Træning
til Landsstævnet i Frederikshavn

For børn og voksne.
Kom og støt regionens modigste dansere. 22. marts 2014 i Gjern Kultur- og
Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern

Sted

Sæbygårdskolen, Sæbygårdvej 34,
9300 Sæby
Leder til stævnedansen er Ture Andersen.
Der trænes kun denne dag.
Danseudvalget Region Nordjylland.

Rejse til Mähren, Tjekkiet

Spillemænd til legestue og fællesdanse:

Tom Elbert, Allan Thomsen, Nathasja
Hansen, Simon Busk Andersen.
Felix og Malene laver noget for børn
imens de voksne har konkurrence. De
vil også hjælpe børnene til legestuen.
Der er fællesdanse ind imellem konkurrencerne.

Orientering

Glæd jer til en rejse til Mähren i Tjekkiet nu planlagt fra lørdag den 30. august
– lørdag den 6. september 2014.
Tilmelding:

Kan ske efter den 12. marts 2014, og
derefter først til mølle, til Keld Pedersen
på tlf. nr. 98 26 11 15.
Pris

Ved 35 betalende personer kr. 4.995 og
ved 40 betalende personer kr. 4.845.
Orienteringsmøde

Mød op søndag den 23. marts 2014 kl.
14,00 på Biblioteket, Skolegade, Brønderslev, hvor rejseplan vil blive udleveret. Husk at tage kaffe og brød med.
Rejseudvalget for folkedansere
Region Nordjylland

Program:

13.30 Konkurrencedeltagerne møder.
14.30 Kaffe
15.00 Konkurrencen starter (børnene
først)
ca.
16.30 Medaljeoverrækkelse og derefter
legestue/fællesdans
18.00 Spisepause – medbring selv aftensmad.
19.00 Legestue (alle er velkomne)
20.30 Kaffe
ca.
21.00 Tak for en dejlig dag.
Entre:

Eftermiddag (konkurrence): 60 kr.
Legestue Aften (fra 17.00): 60 kr.
Hele dagen: 100 kr.
Børn u. 14 år ½ pris
Deltagere i konkurrencen betaler ikke
entre.
Evt. aftensmad medbringes – Kaffe og
øvrige drikkevarer skal købes i hallen.
Vi glæder os til at se dig.
Information:

Gert Nielsen på: kagens@gmail.com eller tlf. 97 82 26 28 / 61 60 26 28
Lise Tauber: Folkedans.Midt@gmail.com
eller tlf. 23 72 60 37
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OBS!!

B&U kan tilmelde sig konkurrencen på
dagen, men vi vil blive glade, hvis du
har mulighed for at melde til på forhånd, så vi ved, hvor mange der kommer.
Tilmelding kan ske på:
http://folkedanseren.dk/EventManager/
RegisterEvent/?eventid=15880
Børn fra alle regioner er velkomne.
Mange hilsner
Region Midt

Indbydelse til Familiesensommer
stævne 8. – 10. august 2014
Region Midtjylland i Samarbejde
med Stjær Folkedanserforening
Igen i 2014 er der mulighed for at komme til dette hyggelige stævne i Region
Midt, alle er velkommen.
Stævnet foregår i og ved Borgernes hus
i Veng med nødcamping i forbindelse
med hallen, der vil også være mulighed
for overnatning på Veng skole som ligger tæt på hallen og campingområde.
Stævnet starter fredag med ankomst og
indkvartering fra kl. 14.00 .
Vi håber der kommer en del børn og
unge, der spiller og danser. Derfor vil
der være spille- og danseworkshop for
børn og unge, hvis der bliver tilslutning
nok på flere niveauer
Instruktører til B&U delen er: ikke afklaret.
Dans: Ikke afklaret endnu
Musik: Lene og Aksel Sand Nielsen m. f.
Lørdag aften håber vi der bliver en kort
spillemandskoncert ved børn og ungegrupperne.
Der vil være danseworkshop for voksne
lørdag formiddag v/ Gert Højen Hansen
tema. Østjyske danse eftermiddag v/Mie
Nielsen, tema: løsblade og scottish variationer.
Der vil ligeledes være workshop for
spillemænd lørdag formiddag og lørdag
eftermiddag v/Helle Baltzer Rode
Lørdag eftermiddag bliver der kirkekoncert og sang i Veng klosterkirke v/ Helle

Baltzer Rode og spillemænd fra workshop
Lørdag aften vil der være folkedanserbal v/Ove Andersen og Bent Melvej m.
flere.
Som noget nyt er alt mad og kaffe med
i prisen for stævnet fra aftensmad fredag til og med morgenmad søndag
undtaget drikkevarer som skal købes i
cafeteriaet, der er meget mad med i prisen, se på regionens hjemmeside på
følgebrevet hvor meget, hvis der er
nogle der skal have speciel kost kan vi
ikke tilbyde dette, men de kan så få en
anden pris, se priser et andet sted
Stævnet rundes af søndag efter fælles
morgenmad/kaffe, med fællessang husk
sangbog.
Det foreløbige program ser således ud:

Fredag 9/8
Kl. 14.00
Ankomst
Kl. 18.00 – 19.00 Aftensmad i cafeteriaet
Kl. 19.30
Faneinstruktion
Kl. 20.00 – 24.00 Faneindmarch, åbning af
stævnet i hallen, og derefter legestue afbrudt af
kaffepause.
Kl. 00.00 Spontan natdans
Lørdag d. 10/8
kl. 07.45 – 08.00 Flaghejsning og morgensang
Kl. 08.00 – 09.00 Morgenmad/ kaffe i cafeteriaet
Kl. 10.00 – 12.00 Danseworkshop tema:
Østjyske danse v/ Gert
Højen Hansen
Kl. 10.00 – 12.00 Workshop for spillemænd
v/ Helle Baltzer Rode
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost i cafeteriaet
Kl. 13.30 – 15.30 Danseworkshop tema:
løsblade og skottish variationer
v/Mie Nielsen
Kl. 13.30 – 15.30 Workshop for spillemænd
v/ Helle Baltzer Rode
Kl. 16.30 – 17.30 Kirkekoncert og sang i
Veng Klosterkirke
kl. 18.00 – 19.00 Aftensmad i cafeteriaet

Kl. 19.30 – 20.00 Spillemandskoncert med
B&U spillemandsgrupper
Kl. 20.00 – 21.30 Bal m. Ove Andersen og
Bent Melvej m. fl.
Kl. 21.30 – 22.15 Kaffepause
Kl. 22.15 – 23.50 Bal fortsat
Kl. 23.50 - ?
Faneudmarch
Kl. 00.00 - ?
Spontandans/natdans
Søndag d. 11/8
Kl. 09.00 - ?
Fælles morgenbord, sang
og afslutning i cafeteriaet, husk sangbog
Kl. 15.00
Camping og skole skal
være ryddet.
B&U program

Fredag d. 9/8
Kl. 14.00 - ?
Ankomst
Kl. 18.00 – 19.00 Aftensmad i cafeteriaet
Kl. 19.00 – 21.00 B&U aktiviteter spilleworkshop og dans.
Lørdag d. 10/8
Kl. 10.00 – 12.00 Spille og danse workshop
kl. 12.00 – 13.00 Frokost i cafeteriaet
kl. 13.30 – 15.00 B&U aktiviteter, sanglege,
dans og spilleworkshop
Kl. 16.30 – 17.30 Koncert og sang i Veng
Klosterkirke
Kl. 18.00 – 19.00 Aftensmad i cafeteriaet
Kl. 19.30 – 20.00 Spillemandskoncert med
B&U grupper
Kl. 20.30 - ?
B&U legestue (hvis der er
Deltagere nok?)
Søndag d. 12/8
Kl. 09,00
Fælles morgenbord i cafeteriaet, sang og afslutning
Kl. 15,00
Skole logi og campingpladsen skal være ryddet.
Ret til ændringer forbeholdes.

natninger i på skole pr. person, både for
voksne og børn.
Camping er gratis for alle.
Deltagelse til åbning, legestue fredag
aften uden stævneemblem, eller deltagelse i bal lørdag med Ove Andersen og
Bent Melvej m. fl. 85 kr. pr aften
Deltagelse i Danse/spille workshop
uden stævneemblem lørdag formiddag
eller lørdag eftermiddag koster 30 kr. pr
gang + evt kaffe a 30,00 kr.
Bemærk at kaffen både fredag og lørdag aften er inkluderet i prisen.
Afmeldingsgebyr 50 Kr.
Tilmelding og betaling, senest 1. maj
som sendes til Gert Nielsen enten på
mail eller med post.
Gert Nielsen, Odinsvej 4, 7620 Lemvig
Tlf. 9782 2628 eller 6160 2628
Mail: kagens@gmail.com
Tilmeldingsskemaer kan rekvireres hos
Gert Nielsen. Eller hentes på Regionens
hjemmeside: www. Folkedans.dk klik
på Region Midtjylland
Tilmeldingen bliver først registreret når
betalingen indløber, betaling enten pr
check eller på konto nr. 9070 –
6205603512 (Sparekassen Vendsyssel),
husk at skrive navn, og at det er betaling for stævnet.
Landsforeningen Danske Folkedansere
Region Midt i samarbejde med Stjær
Folkedanserforening
Ret til ændringer forbeholdes.
Se også Regionens hjemmeside hvor vi
forsøger at holde programmet opdateret.
Vi ses!

Pris for hele Stævnet for stævne emblem, alt mad fra aftensmad fredag til
og med morgenmad søndag er kun 600
kr. pr voksen, personer med behov for
speciel kost betaler kun for emblemet
og så er prisen 205 kr. + evt. kaffe a
30, kr. pr. gang, børn fra 2 til 14 år er
prisen 195,00 kr. børn u. 2år er gratis
dog skal der betales 100 kr. for to overTrin & Toner ∙ Nummer 3 ∙ Marts 2014
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Det sker i
din region
Region Syddanmark
Landstævne i Frederikshavn
14.-19. juli 2014 for
Folkedansere og Spillemænd

Højskoledag på Rødding Højskole
for ”Dansere i den modne alder”
Fredag den 11. april 2014

Danse- & Musikudvalget i Region Syddanmark opfordrer hermed alle aktive
LDF og DFS medlemmer på Fyn til at
deltage.
Der vil være fællestræning:
Bækholmskolen, Niels Bohrs Alle 210,
Tornbjerg, Odense. Følgende dage: 3.,
10. og 18. juni kl. 19.30-21.30

Musik:

Stævnedanse:

1. De fire hjørner, Hæfte II. 26
2. Sekstur II, Vendsyssel-Læsø. 560
3. Lars Vævers Ottetur, Fyn. 632
4. Skift Så, Vesteregnens Gamle Danse.
646
5. Hornfeld, Vejle. 342
6. Bordajnsijn, Bornholm. 572
Instruktør: Annika Vestergaard
Forspiller: Ninna Aasen
Pris:

Der betales kr. 50,00 for alle træningsaftner

Agnethe og Bent Steffensen, Poul Erik
Andersen og Jørgen Nielsen
Instruktør:

Arne Bach
Program:

10.00 Ankomst, kaffe med bolle – morgensang
10.30 Dansekursus
12.00 Frokost
13.15 Legestue
14.30 Kaffe med kage
14.50 Sangtime
15.45 Legestue
17.00 Afslutning
Pris

for medlemmer af Landsforeningen
Danske Folkedansere: 325,- kr. pr. person for hele dagen
For ikke medlemmer er prisen 350,- kr.
pr. person.

Medbring:

Dansesko, drikkevarer, kaffekurv og
sangbog
Tilbage er kun at sige: jeg skal også til
Frederikshavn i 2014- vi ses!
Danse- & Musikudvalget LDF Region
Syddanmark

Tilmelding senest den 1. april til:
Grethe Ladefoged tlf: 75 26 01 16, mail:
thogre@bbsyd.dk eller
Gudrun L. Johnsen tlf: 74 66 21 40,
mail: gudrun@gkjohnsen.dk
Indbetaling senest den 1. april til kt.:
Reg.nr. 1551 kt.nr.: 4391706625
Ved tilmelding og betaling oplyses dit
navn, dit medlemsnummer og hvilken
forening, du danser i.
Landsforeningen Danske Folkedansere
Region Syddanmark, seniorudvalget

Region Nord,
- afholdt regions
møde den 11.
januar 2014
Formanden fremlagde beretning
med mange aktiviteter. Her kan
nævnes: Kursus i Svenske danse, Regionskonkurrence med 4
par, Landsstævnet i Hundested
hvor 92 dansere/spillemænd
deltog, Regionstræf i Frederikshavn og Dragtdagen i Ålbæk,
hvor der var et stort publikumsbesøg. Der blev afholdt regionskonference i Frederikshavn i
august med fint fremmøde fra
hele landet. Derefter var der
indlæg fra alle udvalg, ligesom
der var valg til bestyrelsen. 3
bestyrelsesmedlemmer, Palle
Madsen, Birgitte Christensen og
Søren Kringel, var på valg og alle blev genvalgt. I udvalgene var
der ikke de store udskiftninger
af medlemmer, men vores mangeårigt medlem af PR-udvalget
Per Naldal ønskede at stoppe.
Per blev takket for det kæmpestore arbejde han har lavet i regionen, i mange år som eneste
medlem af PR-udvalget. Formanden Kurt Christensen fremlagde årsplanen for 2014, som
blev godkendt.

Tillykke
Højby ungdomsforenings folkedansere ønsker vores formand Birgit
Kokspang tillykke med de 70 år
den 1. marts 2014.
Jørn Jacobsen ønskes tillykke med
de 70 år den 14. marts 2014.
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Vi har været på kursus …
- og dét er der - sådan set - ikke noget nyt i. Men kurset var nyt, - et helt nyt tiltag fra LDFs danseudvalg.
Kurset hed ”udvikling af egendans”… og sikke et kursus!
Vi mødte op i Aabenraa lørdag formiddag, - i spændt forventning om at lære
noget. Vi var ikke helt sikre på hvad vi
skulle lære, men… der var jo hyret et
par kapaciteter, så det kunne kun blive
godt.
Vi er jo vant til, at man på kurser ofte
arbejder med danse og/eller variationer
i danse(n), men på dette kursus, arbejdede vi med vores egne trin, - og det
var da en øjenåbner for flere. Vores fokus lå på vores egen dans, og dansen
med vores partner… vi dansede kun
lidt med andre.
Vi havde, efter aftale, medbragt videokamera og computer, og det blev flittigt
brugt af instruktørerne. Det er et fantastisk redskab til at vise, hvad man fak-

tisk gør med sine fødder… i modsætning til det man tror man gør. ( uhauha! det er ikke altid, at hoved og fødder forstår hinanden) Jeg overdriver vist
ikke når jeg siger, at vi alle fik noget at
arbejde med, - og hold da op! hvor var
vi trætte da vi kørte hjem… trætte, men
glade og tilfredse med dagens aha-oplevelser og medfølgende gode råd.
Pga. af vores instruktøruddannelse er vi
nok lidt ”halv-nørdede”, så vi havde
meldt os til begge kurser, og søndag
morgen gik turen så til Odense… samme instruktører, men andre medkursister, - og det blev igen en dag med
”hårdt benarbejde”.
Forskellen på de to dage var, for os, at
vi fik kommentarer fra begge instruktø-

rer… vi følte, at vi fik dobbelt op på gode råd. Men det rigtig gode var, da vi
fik at vide, at instruktørerne kunne se
at vi arbejdede med det de havde sagt
dagen før. Så ved man at det nytter, også selvom man ikke selv føler at man
rykker sig.
Der var 6-7 par hver dag. Det lyder ikke af mange, men det var ganske tilpas.
Instruktørerne havde tid til at se os alle,
tale med os alle, og hjælpe os til at
komme videre… Det er helt sikkert et
kursus vi vil anbefale til andre, - og vi
deltager også gerne igen.
Så… tak for det gode tiltag.
Venlig hilsen
Edit og Hans Peter
de to føl fra Nr. Hostrup Folkedansere

Folkemusik og folkedans
som levende tradition
Det er dejligt at læse om, at mange i
foreningerne ønsker at bevare bondekulturen fra 1750 - 1850. Foreningen
må bare huske, at folkemusik og folkedans også er en levende tradition, hvor
der hele tiden bliver komponeret ny,
dejlig musik - tænk bare på Spillemandsmessen. I hvert stort spillemandslaug er der en eller flere, der
komponerer, og enkelte af numrene vil
overleve til vores efterkommere. De unge spiller musikken på nye og spændende måder og danser i et tempo, så
vi gamle må kigge målløse og begejstrede til. Ved opvisninger bliver der
koreograferet og på den måde skabt
nye variationer. Nogen kan bedst lide at
se dansen i de gamle flotte dragter, andre holder mere af at se de lette og moderne dragter, hvor man bedre kan se
dansernes flotte "benarbejde", flotte

kropsholdninger, graciøsitet og dansens
ynde. Det vigtigste er dog at kunne se,
at danserne hver på deres måder udstråler, at de elsker at danse.
Også uden Foreningernes regi, bliver
der danset folkedans i forbindelse med
fester på skoler, på højskoler og til private fester. Her bliver der nogen gange
lavet variationer, for hurtigt at få gang i
dansen, og så der kan danses med så
lidt snak og instruktion som muligt. Det
skal bare være sjovt. Og her kan folkedans med passende valg af variationer
af de gamle danse, få engageret alle:
unge som gamle og også folk, som normalt ikke bevæger sig ud på et dansegulv. Det er en meget gammel og bevaringsværdig tradition, hvor der bør nytænkes, for at fastholde danseglæden
for de nye generationer. En genre der

også er god til at få folk ud på dansegulvet er de gamle, danske balladesange. Det er på disse måder, at en del af
medlemmerne har mødt folkedansen for
første gang.
Vi er mange, der foretrækker at danse i
en T-shirt og som, når den er gennemsvedt efter en lang danseaften, kan
smides direkte til vask. Det er dejligt, at
nogen vil bevare det gamle, men lige så
vigtigt er det, at der er nogen som tænker nyt, komponerer nyt, koreograferer
og sørger for, at folkedans og folkemusik er en levende tradition, som udvikler sig og fornyer sig og med fuld ret,
kan danses i lige netop den påklædning, man tilfældigvis har på.
Med venlig hilsen
Anni Kjeldgård
Danske Folkedanseres Spillemandskreds og Farum Folkedansere
Trin & Toner ∙ Nummer 3 ∙ Marts 2014
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Foreningskonference
og Regionsvalg i
Region Nordjylland
Alle foreninger i Region Nordjylland var indbudt til fællesmøde med temaet ”Hvordan får vi nye medlemmer i vores
lokale foreninger? Hvordan få vi dem til at danse folkedans? og hvordan fastholder vi dem?”.
Forskellige foreninger fortalte om deres tiltag før sæsonstart. I Frederikshavn blev der hængt plakater op og nybegyndere danser gratis. Det gav, i denne sæson, ikke så
mange nye medlemmer. I Sæby blev der brugt forskellige
hjemmesider og den lokale radio. Det gav så mange nye
dansere, at det var muligt efter jul at starte et kursus med
polka og vals. Holdet kører over 5 gange og de nye dansere
deltager i foreningens afslutningsfest. På den måde kommer
danserne også til at opleve et folkedanserarrangement og
den stemning som det giver.
På regionalt plan har PR- udvalget lavet et stort arbejde.
Der er sendt materiale ud til aviser, hjemmesider, websteder, radioer og digitale medier omkring 70 steder i hele regionen.
Udvalget er opmærksomt på at næste generation bruger digitale medier. Det er derfor nødvendigt at bruge disse medier meget mere. Vi ser det derfor som en investering i fremtiden, hvis hver forening laver en hjemmeside og kommer
på facebook, for via den vej at gøre opmærksom på sig selv,
dels overfor de dansere som i forvejen er i foreningen men
også for at gøre opmærksom på foreningen for ikke – danse
– kendere.
En alternativ og måske lidt sværere beslutning er at lægge
foreninger sammen sådan, at det ikke bliver nødvendigt at
lukke foreninger og sende danserne ud i ingenting. Det er
vigtigt, at foreningerne skaber gode naboskaber med de
nærliggende foreninger, for har man det, er det ikke så stor
en overvindelse, hvis der opstår en situation, hvor det kan
komme på tale med sammenlægninger. Foreningen skal
være synlig i lokalsamfundet og medlemmer skal hjælpe
foreningerne med at sælge sporten folkedans. Det er ikke
flovt at tale om, at man går til fodbold, hvorfor er det så
flovt at fortælle at man danser folkedans? Alle vi, der danser er enige om, at det er en sund og glad motionsform,
hvor der ofte også er plads til at trække på smilebåndene,
men vi kan også alle være enige om, at det er sjovest at
danse når vi er mange.
For at folkedans skal trives og gro i Region Nord, er det
nødvendigt at alle trækker på samme hammel sådan at folkedans til stadighed vil være sjovt, socialt, udfordrende,
hårdt, let, svært – ja noget som alle kan deltage i.
PR-udvalget Region Nordjylland
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Kyndelmissefest
Danseudvalget i Region Nordjylland havde arrangeret
Kyndelmissefest i Sæby Kulturhus lørdag den 1. februar.
Det var en rigtig hyggelig aften med dans instrueret af Inger Jensen og Ture Andersen og musik leveret af spillemændene fra Spillemandskredsen Nordjylland under ledelse af Ivan Amtoft.
Inden kaffepausen var der underholdning ved Trio A Capella, tre søskende, der synger seriøse og muntre sange.
Det gjorde de rigtig godt. Afslutningsvis fællessang, og de
ca. 100 danseglade deltagere kunne tage hjem efter en
vellykket aften.
Vita Ugilt

Mindeord
til tidligere formand for Stjær folkedanseforening
Thorkild Madsen
Da året 2013 udrandt var Thorkild Madsen ikke længere
blandt os.
Thorkild var sammen med sin hustru Elly blandt de ildsjæle, som i 1976 startede folkedans i Galten aftenskoleregi.
To år senere blev det til starten af Stjær folkedanseforening,
hvor de ydede en stor indsats.
Thorkild var menig medlem af bestyrelsen til 1996, hvorefter han var formand i 11 år. Da Stjær folkedanseforening var
på sit højeste, var vi 72 medlemmer – rigtig flot af en forening i en lille landsby. Der blev oprettet børnehold og dragtsyningshold. Foreningen var aktiv med deltagelse i stævner,
stiftelsesfester – lavede udflugter osv.
Thorkild og Elly har en stor del af æren for at danserne altid følte sig velkomne, og at den sociale del med kaffe og
lagkage var, og er en højt værdsat del af foreningslivet.
Tak for jeres store engagement.
Ære være dit minde Thorkild.
På vegne af Stjær folkedanseforening
Mathias Hansen

Medlemmerne 

Ilse Vilsen 50 år som danseleder
for folkedansen på Læsø
Ilse Vilsen begyndte som danseleder for
de voksne dansere i 1964 i det, der
dengang hed ”Folkedansens fremme
for Læsø”.
Ilse Vilsen blev i 1959 gift med Orla Vilsen, som er en del af Vilsen familien.
Vilsen familien har gennem generationer præget den gamle folkekultur med
de gamle danse- og musiktraditioner på
Læsø.
Ilses svigerfar, murer Lars Vilsen var
gennem mere end en generation formand for folkedanserne på Læsø. Han
opfordrede Ilse til at være danseleder
en overgang, indtil der blev fundet en
blivende løsning. Ilse var 25 år gammel
da hun begyndte og det er blevet fortalt, at det ikke altid var nemt for en
ung og uerfaren danseleder at begå sig
mellem gamle hærdede dansere.
Ilse har gennem alle årene været en
god og myndig danseleder. Hvis der var

noget som ikke var i orden, så var der
ingen uld i munden på Ilse, så var der
ren besked. Samtidig har der altid været plads til en befriende latter over en
sjov episode. Ilse vil også blive husket
for sin gode hukommelse, når hun havde sat sig ind i en dans så foregik instruktionen efter hukommelsen.
Ud over folkedansen og den gamle dansemusik har Ilse lavet et meget stort
stykke arbejde for at bevare og vedligeholde vores smukke Læsødragt. Det er
således i dag at folkedanserne bruger
den smukke Læsødragt, når der gives
danseopvisning.
Foreningen ejer i dag ca. 25 Læsødragter, herudover er det mange dragter i
privat eje. Her er specielt tørklædet
meget sart, og det er utallige tørklæder
Ilse gennem årene har strøget og sat på
mange forskellige kvindehoveder.
Foreningen har påbegyndt et glidende

generationsskifte med en ny danseleder. Foreningen vil også her gerne ønske Ilse et stort tillykke med det flotte
jubilæum, og håbe på fortsat nogle gode år i dit selskab.
Læsø Folkedanserforening
Preben Mikkelsen

Anny og folkedansen
Anny har lært folkedans som yngre og hun har været danseleder før
hun kom til Samsø i 1947. Holdt pause i nogle år og kom med på ældreholdet i Medborgerhuset kort efter start i 1992.
Ekspertisen med at kunne sy, har Samsø Folkedansere nydt godt af,
idet Anny har undervist folkedansere i at sy dragter, hun har broderet
tørklæder og altid været behjælpelig, når en dragt skulle rettes til eller sys.
Anny har en afslappet, stilfærdig dansestil. Der huskes, hvordan Anny
og Rosa (svigerinde) dansede sønderhoning fremragende godt . Anny
kan dansene og trinene, og folkedans er hendes store hobby, som
hun kun nødigt undlader at deltage i. På danseudflugter til Jylland er
det ofte Anny, der holder længst ud efter midnat. Hun skal have det
hele med. Kondition og helbred må være i top, for hvem bestiger Dyret ( Samsøbjerg) uden at kny, hvem vil ikke sidde efter at have danset,- Anny.
Anny er en stilfærdig person, reel og samvittighedsfuld. Hun er ens
overfor alle og fuldfører de opgaver, hun påtager sig med største akkuratesse.
Får man spurgt ind til hendes interessante liv, har Anny meget at berette.
Utroligt at Anny er 90 år!
Tillykke fra Samsø Folkedansere!
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Børn & unge

Konkurrencer …

SBU 2014!
Det Sjællandske Børne- & Ungdomsstævne 2014
Den 23.-25. maj 2014, Hjemstavns Folkedanserne
Frederiksberg
Tak for alle forhåndstilmeldingerne til stævnet!
Husk at sidste frist er den 17. marts for den endelige tilmelding til SBU 2014 til be.j@mail.dk.
Vi glæder os allerede til et fantastisk stævne.
Hjemstavns Folkedanserne, Frederiksberg

Program for weekenden den 23.-25.05.2014
Fredag:

Kl. 19.00-22.00

Ankomst for dem, der ønsker at overnatte
fra fredag. Medbring selv aftensmad. Vi
byder på en kop kaffe/the/saft m kage/
boller før sengetid.

Lørdag:

Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00 – 12.00
Kl. 12.00 – 12.30
Kl. 12.30 – 13.30
Kl. 13.30 - 14.15
Kl. 14.15
Kl. 16.30
Kl. 17.30
Kl. 19.00

Morgenmad for de overnattende
Ungdomsskolen åbner. Lokaler anvises til
omklædning.
Åbning af stævnet samt orientering
Afgang til Frederiksberg Centret
Opvisninger i Frederiksberg Centret
Tur tilbage til Ungdomsskolen
Omklædning og frokost
Konkurrence
Legestue for små og store
Fælles afslutning på dagens stævne
Aftensmad
Så er der fest

Søndag:

Kl. 08.30 – 09.30 Morgenmad
Kl. 10.00
Afrejse
Programmet er med forbehold for ændringer!
22
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Konkurrencer er ikke for voksne alene. Der vil i 2014
blive afholdt konkurrence i folkedans for børn og unge
mindst 2 steder i Danmark i 2014 i Gjern og på Frederiksberg.
I Jylland afholdes således konkurrencer i Region Midt i
forbindelse med Regionsmesterskabet i folkedans for par
lørdag den 22. marts i Gjern Kultur- og Idrætscenter,
Skovvejen 6, 8883 Gjern. Læs mere på www.folkedans.
dk se under Region Midtjylland.
På Sjælland afholdes konkurrencer i forbindelse med De
Sjællandske børne- og unge stævne på Frederiksberg
Ungdomsskole, Sofus Francks Vænge 30-32, 2000 Frederiksberg (ved Nordens Plads), lørdag den 24. maj –
læs mere på www. sjællandskebørnestævne.dk.
Ved begge stævner er der mulighed for at tilmelde sig
på www.folkedans.dk – vælg Konkurrencer i folkedans
og vælg Konkurrencer for børn og unge.
Dog er det muligt i Jylland at tilmelde sig på konkurrencedagen frem til kl. 14.00 – og på Sjælland kan du tilmelde dig på konkurrencedagen frem til kl. 12.30.
Du kan tilmelde sammen med din dansepartner tilmelde
dig i en af følgende rækker:
Række 1, her skal deltagerne være i alderen 6 til 9 år
Række 2, her skal deltagerne være i alderen 8 til 12 år
Række 3, her skal deltagerne være i alderen 11 til 15 år
Række 4, her skal deltagerne være i alderen 14 til 25 år

Følgende valgte danse er gældende ved
konkurrencer i 2014:
I Række 1
danses ”I dale, i dal og skov” - danses parvis - noder efter løsblad og ”Napoleon var en tapper kriger” - danses
parvis, uden at bytte – noder efter løsblad.
I Række 2
danses ”Mallebrok”, fra hæftet ”Himmerland, Hæfte II”,
side 127 og ”Henrik Smidt” fra hæftet ”Himmerland Hæfte”, side 125.
I Række 3
danses ”Feder Mikkel”, fra hæftet ”Himmerland Hæfte, II”
side 136 og ”Rheinlænder polka” som fri dans.
I Række 4
danses ”Venstrebenet” fra hæftet Fyn og øerne side 89
og ”Scottish” – som fri dans.
Der vil være medaljer til de tre bedst placerede par i
hver række.
Vi glæder os rigtig meget til at ses i Jylland eller på
Sjælland.
Konkurrenceudvalget

annoncer 

Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

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

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

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

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

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

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

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

For 2. gang afholder Mellem Broerne

LEGESTUE

Dette herlige arrangement løber af stablen LØRDAG D. 15/3
kl. 19.30, på Bækholmskolen i Odense SØ (tidligere Tornbjergskolen)
Bækholmskolen, Niels Bohrs allé 210, 5220 Odense SØ
Dansen starter kl. 19.30. Vi regner med at slutte kl. ca. 23.30
Der er løbende kaffepause.
Vi er glade for at præsentere musikken, der leveres af Mellem Broernes egne
spillemænd, Mette Dyekjær Pedersen, Gert Stenderup Skov og Per Just Larsen,
med akkompagnement af Aksel og Lene Sand Nielsen. Til hverdag kalder de sig
for Fynsforstyrrelsen.
Vi er stolte af at præsentere vores fremragende unge instruktører på Mellem
Broerne, som vil lede dansen aftenen igennem: Annika Vestergaard, Nicolas
Sigvaldsen og Rune Pedersen.
Entré: 60 kr. pr. person. Kaffe og kage er inkluderet i entreen. Service skal
medbringes hjemmefra .Øl og sodavand kan købes til favorable priser.
Husk sangbog og dansesko.
Tilmelding til Bølle Johansen på tlf: 50 18 70 70 og mail:
fussballerb@hotmail.com senest fredag d. 7. marts.
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Sted

Se blad nr.

Tilmelding

26.- 27.04.14
10.05.14
13.-19.07.14

Årsmøde
Danmarksmesterskab
Landsstævne

Brædstrup
Middelfart
Frederikshavn

02/14
07+08/13
01+02+03/14

20.3.14

SBU, Det Sjællandske Børne- og
Ungdomsstævne

Frederiksberg

03/14

17.03.14

Roskilde

01/14

15.03.14

B&U
23.-25.05.14

Region Hovedstaden
30.03.14

Regionsmesterskab i pardans

Se blad

Region Sjælland
30.03.14
16.04.14
31.05.14

Regionsmesterskab i pardans
Ungedans
Temadag Dragter

Roskilde
Roskilde
Køng

01/14
02/14
03/14

15.03.14

Rødding
Odense
Rødekro

03/14
03/14
03/14
02/14

15.03.14
01.04.14
09.02.14

Gjern
Veng

03/14
03/14

15.03.14
01.05.14
15.03.14

Region Syddanmark
22.03.14
11.04.14
3.+10.+ 18.06.14
23.02.14

Regionsmesterskab, se Reg.Midt
Højskoledag Rødding
Landsstævnetræning
Seniorlegestue

Region Midtjylland
22.03.14
8.-10.08.14

Regionsmesterskab i pardans
Familiesensommerstævne

Region Nordjylland

Rubrikannoncer

magasinpost-Smp

Arrangement

22.03.14
23.03.14

Regionsmesterskab, se Reg.Midt
Orienteringsmøde om rejse
Mähren

Brønderslev

03/14
03/14

03.05.15
25.05.14
30.08.-06.09.14

Hjælpermøde
Landsstævnetræning
Rejse til Mähren, Tjekkiet

Frederikshavn
Sæby
Tjekkiet

03/14
03/14

Fra
12.03.14

Sæt system i dine noder:

ØNSKER AT KØBE EN FOLKEDRAGT

Alt samlet på iPad/Tablet.
Noder, vejledninger, kursus.
Se mere på foreningens hjemmeside:
www.fattiggården.dk/708
Tlf 30207349
folkemusik@hotmail.dk

Hej. Jeg bor nu i Norge og ønsker at markere
min oprindelse gennem en dansk folkedragt.
Er det muligt at købe en en dragt enten fra FYN
(voksede op i Nyborg) eller SØNDERJYLLAND
(mine forældre kom fra Tønder og Sønderborg)
I tillæg er jeg født på BORNHOLM.
Nu bor jeg i Norge -nær Oslo. passer str. 40.
Kan kontaktes på mail: ormhaug@vikenfiber.no

MOLSDRAGT

Håndsyet kvindedragt af korrekte materialer
højde 162-166 ca.str. 42
Endvidere ufærdigt Århus uldsjal.
Sælges samlet eller delt.
Tlf. 24659831

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

Herredragt sælges

Velholdt Drejø herredragt str. L inkl. hue og to
skjorter sælges.
Pris efter aftale (cirka kr. 2000)
Kontakt Irma Hansen, tel. 66 18 02 78

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

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

Aktivitetskalender

Dato

Landsforeningen Danske Folkedansere

