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Det er ganske vist
– vi ses til DM om lidt …
I skrivende stund er alle DM-deltagere
og Landsfinalister i gang med de sidste
mindre justeringer på trin og figurer for
lige om kort tid Spilles DM og Landsfinale i gang.
De tre bedst placerede par ved de gennemførte Regionsmesterskaber, fundet
sidst i marts måned, er ved at tilmelde
sig Landsfinalen for Regionsmester i
folkedans for par. Det bliver spændende
at se dem igen.
Der er denne gang tilmeldt 3 grupper i
række 1, efterfølgende nævnt i vilkårlig
rækkefølge: Danseben, Embla og Mellem Broerne. Denne række er hold, der
tidligere har vundet DM eller er et specialhold. I række 2, Åben række er tilmeldt 2 grupper nævnt i vilkårlig rækkefølge: Olpeholdet og Øhavskvadrillen.
Du kan læse mere om grupperne længere nede.
Det bliver fantastisk at se de 5 grupper
danse obligatoriske danse og senere
fremvise deres frie program ledsaget af
gruppens egne spillemænd, og ligeledes at se pardanserne i deres konkurrencer. Musikken til alle pardansekonkurrencer bliver spillet af DM-orkestret
Trias.
Deltagerne i de forskellige rækker for
Pardans er i vilkårlig rækkefølge:

Ungdomsrækken har 6 par tilmeldt,
hvor begge dansere højest må være 25
år på konkurrencedagen eller fællesalder for parret må maksimum være 50 år
på konkurrencedagen:
Freja L. Rasmussen og Simon PlesnerPetersen,
Maria Ekdahl og Per Sørensen,
Kristina Smidt og Patrick Sigvaldsen,
Laura Margrethe Hjerrild Andersen og
Lisa Storm Smedegaard,
Josefine Gregersen og Lea Arendt,
Julie Barsø Larsen og Danny Kronby.
Åben række har 7 par tilmeldt, hvor
der ikke er alderskriterier:
Tove Larsen og Niels Winberg Clausen,
Rikke Rasmussen og Ulla Ann Jakobsen,
Sofie Bach Albertsen og Nicolas
Sigvaldsen,
Linda Larsen og Morten Lisberg,
Anne Cecilie Simonsen og Martin
Elvers,
Tina Stenderup Skov og Bølle Brian
Johansen,
Annika Vestergaard og Rune Christian
Pedersen.
55+ række har 4 par tilmeldt; hvor
deltagerne skal være fyldt 55 år eller
fællesalder for parret skal minimum
være 110 år på konkurrencedagen:

Lene Udenby og Arne Larsen,
Bente og Svend Johansen,
Jytte Brændgaard og Kaj Hansen,
Jytte Jensen og Flemming Jensen.

Programmet for dagen ser
således ud:
Kl. 10.00 Velkomst
Kl. 10.10 Obligatoriske danse, grupper i
række 2
Kl. 10.40 Landsfinale for Regionsmestre
i Pardans
Kl. 11.15 Obligatoriske danse, grupper i
række 1
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Pardans række 3 (55+)
Kl. 13.25 Pardans række 1,
Ungdomsrækken
Kl. 14.05 Pardans række 2, Åben række
Kl. 15.00 Kaffepause
Kl. 15.30 Frit program, grupper i række 2
Kl. 16.00 Frit program, grupper i række 1
Kl. 17.00 Medaljeoverrækkelse
Kl. 19.00 DM-middag for alle med
aftenbillet
Kl. 20.30 DM-Bal med Trias og Helle
Larsen
Kl. 23.00 Tak for denne gang.
(Ret til ændringer forbeholdes)
Har du lyst til at læse mere om, hvilke
regler og krav, der er til de forskellige
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konkurrencedele ved DM, ved Landsfinalen, eller læse om hvem dommerne
er, kan du finde oplysningerne på
hjemmesiden og i koncepterne, som du
finder under Konkurrence i Folkedans
på www.folkedans.dk –
Hvis du ikke allerede har bestilt din billet, så kan dagsbilletter købes ved indgangen, men det er altså kun til dagsprogrammet.
Alle konkurrencerne vil blive filmet af
Christian Bach Albertsen, som i øvrigt
selv skal spille for gruppen Embla.
Det er Konkurrenceudvalgets håb, at vi
efterfølgende kan bruge de redigerede
optagelser som PR for folkedansen på
forskellige medier.
Glæd dig til at se folkedans på meget
højt niveau – lad dig rive med:
DRØM … og lad fantasien svæve i
lette trin … til lokkende toner …

Vi ses i Lillebæltshallerne i
Middelfart lørdag den 10. maj kl.
10.00.
Konkurrenceudvalget

Grupperne skriver …
Olpeholdet
Olpeholdet er oprindelig samlet for at
deltage i en international danse- og
musikfestival i byen Olpe i Tyskland –
deraf navnet.
Igennem en lang årrække har en gruppe dansere, primært fra Taastrup, deltaget i denne festival, og igen i oktober 2013 deltog vi med et hold samlet
af dansere og spillemænd fra Taastrup
og Ramsø. Olpeholdet fik så positiv en
respons på deres optræden, at vi syntes det kunne være sjovt også at deltage i DM. Som sagt så gjort!
Det er vores ønske og håb at give publikum en rigtig god oplevelse, og at vise hvad et hold uden specielle konkurrenceforudsætninger kan lave – et
hold, hvor der ydermere er en aldersspredning fra 14 til 70 år!
Susanne og Vill har koreograferet det
4
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frie program, og Jacob Kock med orkester står for den dejlige musik.
Vi glæder os og håber I vil tage godt
imod vores show!

Mellem Broerne
Mellem Broerne har eksisteret siden efteråret 2002. Gruppen blev etableret
efter afholdelse af det første DM i folkedans i 2002, hvor en del af os ”kun” var
med på sidelinjen.
På sidelinjen ville vi ikke være, så vi fik
samlet en gruppe og gik i gang med
træningen til DM 2003.
Nu skriver vi 2014 og vi er i gang med
træningen til dette års mesterskab.
Der har gennem årene været en del udskiftning på holdet, men flere af deltagerne, har været med siden holdet blev
dannet.
Holdet består på nuværende tidspunkt

at 5 par – en reserve – 3 spille M/K’er
og en instruktør. Aldersmæssigt spænder danserne fra 16 til 36 år, så der er
en rimelig aldersspredning.
Vi er stadig et fynsk hold – det betyder,
at vi enten er fynboer eller har en tæt
relation til Fyn.
Da vi stillede op til DM i 2003 var det
med stor spænding og nervøsitet –
denne spænding og nervøsitet er der
stadig i 2014. Et Danmarksmesterskab
er spændende at deltage i, og vi glæder os til at præsentere både pardans
– obligatoriske danse og det frie program.

Embla
Embla blev dannet i forbindelsen med
DM 2007, siden har holdet været rundt
på forskellige festivaller i Skandinavien
og Tyskland for at optræde med shows
og afholde workshops. Det særlige ved

landsforeningen 

Embla er, at vi er et rent pige hold, derudover er Embla et selvkørende hold
uden nogen egentlig holdleder eller instruktør, når der er behov for det, bliver
der hyret en instruktør eller lign. til at
komme og arbejde med teknik, udtryk
eller udarbejdelsen af nye shows.
Det frie program som Embla kommer
med i år er kraftigt inspireret af showet ’Nornernes Sal’ som Embla siden
sidste sommer har optrådt med. ’Nornernes Sal’ er et show i 3 akter, der
repræsenterer de 3 norner fra den
nordiske mytologi. ’Urd’: Fortiden - det
som har været. ’Verdande’: Nutiden –
det værende. ’Skuld’: Fremtiden – det
kommende.

at danse lidt ekstra og så blev det til et
par små opvisninger ved private arrangementer.

Danseben
Pludselig fik vi chancen for at tage til
Japan for bl.a. at give opvisninger i H.C.
Andersen Parken i en forstad til Tokyo.
Det var en stor oplevelse, og nu måtte
vi bare have sammensat et nyt program, og så tænkte vi, at vi måtte prøve
at være med i en konkurrence, for så
havde vi et mål med træningen.
For at sikre os et lokale at træne i, så
blev foreningen stiftet, og da vi er en
gruppe, der foruden dansen nyder at
trave nogle ture sammen på Øhavsstien,
så blev vores navn Øhavskvadrillen.
Foreningen er kun godt 5 år gammel.

Showet præsenterer, hvordan de danse
vi i dag kender som folkedanse, har udviklet sig fra de ældgamle sangdanse til
polsk danse, over polka og vals til mazurka og schottish. Det frie program giver ikke den fulde fortælling, men er et
lille smugkig på hvad Embla har arbejdet med de seneste små 2 år.
Vi glæder os til at byde jer velkommen
til et kort besøg i ’Nornernes Sal’

I 2012 havde vi tilmeldt os DM i seniorrækken og tænkte, at det var rigtig godt
at seniorerne ikke længere skulle konkurrere med ungdommen og forventede, at der ville komme rigtig mange
hold i den gruppe, men der var ikke
andre hold, så nu findes den række ikke længere, rigtig ærgerligt.

Øhavskvadrillen

I 2014 er vi tilmeldt DM i række 2, hvor
foreningshold, opvisningshold og andre
kan stille op.

Vi er en lille lokalforening hjemmehørende i Svendborg Kommune ved det
Sydfynske Øhav. Det hele startede med,
at vi var 4 par, der af og til mødtes for

Sommerdans i det
grønne
på Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392
Bolderslev.

Tirsdag d. 27 maj 2014 kl. 19.30
Mandag d. 16 juni 2014 kl. 1930
Mandag d. 11 august 2014 kl.1930
Danseleder: Anne Iben Hausted. Musik
Hans Arne Hausted m. fl.

ke måske kunne den være for dansere
på 50+.

Gruppen Danseben er efterhånden en
gammel kending i forhold til DM. Gruppen blev dannet forud for det første DM
i 2002 og har været en fast deltager i
konkurrencen lige siden.
Vi har efterhånden vundet en pæn
samling medaljer og håber selvfølgelig
at kunne gentage successen fra 2012,
hvor vi vandt guldmedalje.
Igennem årene har der selvfølgelig været nogle udskiftninger på holdet, men
selvom mange nye er kommet til, er der
stadig en ”grundstamme”, der har været
med helt fra start!
I år er vi 8 par, der har arbejdet koncentreret med henholdsvis de obligatoriske danse og et nyt frit program.
Det er igen i år Annette Thomsen, der
har koreograferet dansen og Jørgen
Hanskov der har arrangeret musikken.
Vi glæder os til at optræde for et veloplagt publikum og håber alle får en god
dag til DM 2014!

Vi synes dog stadig, at det er ærgerligt,
at der ikke er hold nok til en seniorræk-

Kom og vær med: ”Højskole-Camping” 10-13. juni 2014
På Boeslunde Camping i Vestsjælland,
Vi fylder dagene med dans, musik og sang &
lægger lidt natur, kultur og historie til: Resultatet bliver masser af hyggeligt samvær!

Topmoderne Campingplads: Vælg mellem
dejlige nyrenoverede værelser, leje
campinghytte/-vogn eller medbring selv
vogn eller telt: www.boeslundecamping.dk

Flere oplysninger: telefon 3020 7349
Program, priser, tilmelding m.m.: http://educamp.dk/

Et samarbejde mellem foreningen ”Folkemusik på Fatttiggården”, Educamp og Boeslunde Camping.

Pris 50 kr. incl. kaffe
Se på www.synnejyskkvadrille.dk
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Håndarbejde med tradition
Instruktøruddannelse DRAGT

Praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter
6.-12. september 2014 på Nørgaards Højskole i Bjerringbro
Uddannelsen er baseret på faste hold
efter det antal år, man har deltaget,
men med fællestimer om aftenen. Den
omfatter 6 hold, som skal tages i rækkefølge. Ved afslutningen har man gennemgået de grundlæggende ting, som
vi finder brugt på danske folkedragter,
indenfor tilskæring, syteknik og broderi.
Man får desuden gennem foredrag og
studier af gamle dragtdele kendskab til
den kulturhistoriske baggrund for 1700og 1800-tallet, som er den periode,
hvor dragterne blev brugt.

Fagene på de enkelte hold:
Hold 1.
Syning af forskellige stingtyper, almen
dragtlære, syning af særk, syning af
slidsebunde, pynt på særke og skjorter,
tamburering, syning af knæbukser og
strikning af strømper og nattrøjer.

Fredag den 12. september kl. 9.30

Hold 5:

Indkvartering:

Genstandsanalyse (tidligere betegnet
som opmåling), pibning, hulsømme og
tællesyning, syning af kvindetrøje, brug
og tilpasning af broderimønstre og tilskæring af tøj med ærmer.

Dobbeltværelse med opredning og fællesbad: intet tillæg
Dobbeltværelse med eget bad: tillæg kr.
400 ( dvs. 200 kr. pr. person)
Enkeltværelse med fællesbad: tillæg kr.
400
Enkeltværelse med eget bad: tillæg kr.
600

Hold 6:
Syning af detaljer på mandstrøje/kofte,
syning af skindbukser og skindbroderi,
stil og materiale, kniplingssyning på tyl,
frynser til sjaler og genstandsanalyse
(tidligere betegnet som opmåling)
Fællestimerne om aftenen vil i år komme til at omfatte fremvisning af dragter,
udstilling af gamle dragtdele, foredrag
ved Vivian Høxbroe: Med strikkehilsen
fra vore formødre; desuden vil der være
demonstration af opsætning af hovedtøjer v/Karen Birgitte Hansen.

Hold 2:
Tilskæring af bukser, stil og snit, syning
af rynket skørt, syning af huer, syning
af skulderstykker og håndlinninger, syning af hvide knapper og knaphuller
virkning af bånd og knytning af snore.

Undervisere: Lena Agerskov, Karin
Becker, Kirsten Emiland, Karen Birgitte
Hansen, Tove Jensen Anna-Margrethe
Jonsson, Birte Moshage, Lis Sonne
Svendsen, Inge Sølling, Jette Sørensen
og Sonja Tind.

Hold 3:
Syning af bul, syning af sløjfer, påtegning af broderi, tylstrækning, syning af
lægget skørt, stil og materiale, tilskæring af veste, hue- og tørklædebroderi
og materialelære.

Kursusleder:

Inge Sølling, Bjerggården 18, 3. th.,
2635 Ishøj
Telefon 4373 1099 eller mobil 2763
1929
Email: solling@ishoejby.dk

Hold 4:
Tilskæring af snøreliv/bul, syning af
vest, undervisningslære, båndvævning,

6
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Afrejse:

syning af floss og syning af knaphuller
til veste og kofter.

Ankomst:

Lørdag den 6. september fra kl. 15.00

Priser:

Kursuspris: 6.695 kr.
LDF tilskud 2.995 kr.		
Din medlemspris: 3.700 kr.
Prisen er inklusiv kursusmaterialer
Tilmelding senest den 1. juni 2014
Via hjemmesiden www.folkedans.dk
Optagelse:

Efter tilmelding via hjemmesiden er
foretaget vil der senest i august blive
udsendt materiale til brug på kurset.

Dragter 

Dragt-temadag
Lørdag den 31. maj 2014 kl. 12.00 – 16.00
Køng Museum, Gl. Øbjerggård, Køng
Niels Ryberg, 1725 – 1804, grundlagde i 1787 Køng Fabrik,
som var en af Danmarks tidligste og største linnedfabrikker.
Fra 1787 og frem til lukningen i starten af 1900-tallet var
Køng Fabrik kongelig hofleverandør. De fleste af fabrikkens
bygninger er for længst forsvundet, men tilbage står spindeskolen, hospitalet og administrationsbygningen, Gl.
Øbjerggård, som i dag huser Køng Museum med bl.a. en
permanent udstilling om fabrikkens historie .
Vi mødes kl. 12.00 på Gl. Øbjerggård, Bygaden 27, Køng,
4750 Lundby, hvor vi spiser vores medbragte mad.
Kl. 13.00: Rundvisning i museet og de Rybergske Huse.
Efter rundvisningen drikker vi kaffe i museets cafe.
Prisen for deltagelse er 80 kr.
Sidste tilmelding den 18. -5. til
kirsten.emiland@gmail.com eller 59434251/61781410

Jens Juul, Det Rybergske Familiebillede, 1797
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2. afsnit af folderen: ”Dragter” - en
vejledning om anskaffelse af dragter.

Dragter

Hvorfor? Hvornår?
Hvad?		 Hvordan?
Hvad?
Hvad er en dragt egentlig, en nationaleller egnsdragt, som nogle kalder den?
Svaret kan gives ganske kort: det er
landalmuens søndags- eller festtøj fra
den periode, der strækker sig fra ca.
1750 til ca. 1850. Dette svar er måske
ikke særligt udtømmende, men absolut
dækkende.
Emnet kan også indkredses ved at sige
noget om, hvad en dragt ikke er:
• Det er ikke en "nationaldragt". Dette
begreb opstod først hos det bedre
borgerskab sammen med de romantiske strømninger i slutningen af
1700-tallet og i begyndelsen af
1800-tallet. Landalmuen har aldrig
haft en sådan fælles "national" påklædning.
• Det er heller ikke en "egnsdragt". Dette begreb er også konstrueret af en senere tids mennesker. Jo mere man beskæftiger sig med dragter, jo mere
klart bliver det, at der med enkelte
undtagelser aldrig har eksisteret egentlige "egnsdragter". Der er egnsbestemte særpræg i visse dele af dragten, hovedsageligt kvindernes hovedtøjer. Der er egnspræg i hele dragten i
visse isolerede egne af landet (Fanø,
Rømø, Læsø, Amager mv.), men egentlige "egnsdragter" som et helhedsbegreb har aldrig eksisteret. Det er da
også en ganske absurd tanke, at hver
landsby skulle have været et samfund
af uniformerede indbyggere.
Lad os nu prøve at se lidt på det første
korte svar:" Landalmuens søndags- eller festtøj".
Så sent som i 1950'erne skelnede man
mellem hverdags-, søndags- og festtøj,
8
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og det var i endnu højere grad tilfældet
tidligere. Hverdagstøjet fra den periode,
vi beskæftiger os med, er der ikke bevaret ret meget af, så det er hovedsageligt søndags- og festtøjet vi kopierer.
For at danne sig et indtryk af, hvordan
dette tøj så ud, er der først og fremmest
to kilder, som vi kan øse af. Den første
kilde er de bevarede dragtdele i privat
eje, LDF´s studiesamling og på landets
museer. Her har vi mulighed for at se,
hvordan materialerne så ud, hvordan
dragtdelene var syet, og hvad der var
på mode på et givet tidspunkt.
Allerede her er der dog muligheder for
fejltagelser, hvor man særligt skal passe
på to. Den første er den kendsgerning,
at nogle af dragtdelene er syet om af
senere generationer. Snittet i tøjet kan
altså i nogle tilfælde være vildledende.
Den anden og nok mere almindelige
fejltagelse er, at når man på et museum
ser dragtdele af et bestemt udseende,
går man ud fra, at folks klædedragt der
på egnen har set sådan ud. Så enkelt er
det ikke. Det er jo kun en forsvindende
lille del af den tids tøj, som har overlevet de ca. 200 år, og vi ved ofte slet ikke, om disse museumsgenstande overhovedet har været brugt sammen eller
af samme person. Husk, at vi beskæftiger os med en periode på mere end 100
år, hvor moden og dermed stilen og
materialerne konstant har ændret sig.
For at få nærmere rede på, hvilke
dragtdele der kan have været brugt
sammen, må vi gå til den anden kilde,
de gamle skifter (officielle optegnelser
over dødsboer). Her findes meget ofte
detaljerede beskrivelser af den afdødes
"garderobe" med oplysninger om farver,
materialer og værdien af de enkelte de-

le. Vi får ikke at vide nøjagtigt, hvordan
tøjet så ud, men når vi sammenholder
oplysningerne fra skifterne med den viden om tøjets udseende, som vi har fra
de bevarede dragtdele, så er det muligt
med omtanke og et grundigt kendskab
til tidsperioden at skabe en dragt, der
er en rimelig tro kopi.
Skifterne giver for øvrigt en del af dødsstødet til begrebet "egnsdragter". En
kvinde, der efterlod sig 12-14 skørter,
8-10 forklæder, 3-4 buller, 5-6 nattrøjer,
3-4 ærmetrøjer og lignende antal af tørklæder, silkebånd, særke og hovedtøjer,
er absolut ikke noget særsyn. Ingen med
bare lidt fantasi kan vel forestille sig, at
denne kvinde altid har brugt det samme
skørt til den samme bul til den samme
trøje til det samme hovedtøj osv., og hvor
er "egnsdragten" så henne?
En dragt er altså kort og godt: Landalmuens søndags- eller festtøj fra den periode, der strækker sig fra ca. 1750 til
ca. 1850 med den uendelighed af variationer, der stammer fra mode, personlig smag, økonomi og formåen af den
skrædder og væver, som hjalp til ved
fremstillingen. Hvorfor så lave disse
pragtfulde muligheder om til en uniform
- undskyld, "egnsdragt"?
Husk dog på én ting. Det kræver megen
indsigt selv at sammensætte en dragt.
Denne viden kan man enten skaffe sig
ved at deltage på LDF's uddannelse "Instruktør - DRAGT, praktisk og teoretisk
uddannelse i danske folkedragter", eller
man kan få anvist kvalificeret assistance gennem LDF's Dragtudvalg.
Fortsættes i næste nummer.

kurser 

Kom til
inspirationskursus
på Høng!
Efteruddannelseskursus på Sjælland i skønne omgivelser den 15. – 17. august 2014
Kom for at lade dig inspirere til den nye
sæson.
Igen i år vil Høng Landbrugsskole være
rammen om efteruddannelseskurset for
dig, som gerne vil have ny inspiration.
Kurset henvender sig både til instruktører og instruktøraspiranter samt rutinerede dansere, som har lyst til at gå mere i dybden med undervisningsmetoder,
danseforståelse og danseudførelse.
Der vil som sædvanligt være to hovedtemaer for kurset, som vores to meget
dygtige og inspirerende instruktører vil
tage sig af, nemlig Anette Bech-Dalstrup og Helle Larsen.
Fandangoer og menuet/mollevit

Anette Bech-Dalstrup tog sidste år kursisterne med på langs og på tværs Hun vil
i år tage dig med ud i Fandangoernes
verden, hvor dejlig musik og anderledes
og finurlige danse går op i en højere enhed. Disse bliver krydret med menuetter
og mollevitter, så kursisterne også i år,
får inspiration til at bruge de mange dejlige rækkedanse i foreningerne.

din egen dans og får masser af inspiration til forskellige undervisningsmetoder. Derudover vil Helle tage dig med
ud i danse, som indeholder vals på forskellige måder.
Spillemænd

Igen i år har vi den store glæde, at kunne byde velkommen til to fantastiske
spillemænd, nemlig Christoffer Thorhauge Dam og Jonas Kongsted Frederiksen, som vil sørge for dejlig musik
under hele kurset.

Tilmelding og betaling

Tilmelding skal ske på den elektroniske
formular og betalingen skal ske med
betalingskort ved tilmeldingen.
Tilmeldingsformularen finder du på
www.folkedans.dk under Kurser/Efteruddannelse for instruktører/Høngkurset.
Tilmeldingsfrist er 1. juli 2014.
Ved afbud op til 14 dage før kurset tilbageholdes 10% af kursusprisen i administrationsgebyr. Se i øvrigt afbudsreglerne på www.folkedans.dk under
Kurser.

Kursussted

Høng Landbrugsskole
Finderupvej 8
4270 Høng

Har du spørgsmål er du velkommen til
at kontakte:
Kursusleder

Ankomst og afrejse

Indkvartering

Conny Graae
Hesseløvej 1
4000 Roskilde
Tlf. 4635 1305
E-mail: graae@adslhome.dk

Fortrinsvis på 2 personers elevværelse
med eget bad og toilet. Alt sengetøj og
håndklæder medbringes.

Med venlig hilsen og vi ses i Høng!
Conny Graae

Fredag den 15.8.2014 kl. 18.00
Søndag den 17.8.2014 kl. 14.00

Valsetema

Kursuspris

I år byder vi velkommen til Helle Larsen, som vil koncentrere sig om valsen.
Hun vil bl.a. lægge vægt på fatninger/
holdninger, rytmeforståelse, fodflytninger, balance, samdans og præcision. Så
her kommer du både til at arbejde med

Kursus, ophold og forplejning:
1950 kr.
LDF tilskud til foreningsmedlemmer:
725 kr.
Din LDF-medlemspris:		
1225 kr.
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kurser 

Instruktøruddannelse
og dansekursus
på Nørgaards Højskole den 29. juni til 5. juli 2014
I februarnummeret af Trin og Toner er
der en detaljeret beskrivelse af kurset –
Trin og Toner kan læses elektronisk på
www.danskefolkedansere.dk .
Takket være et af vore trofaste medlemmer har Landsforeningen Danske Folkedansere igen i 2014 mulighed for at uddele to fripladser til henholdsvis en instruktørkursist og en dansekursist.
Instruktør:

Fripladsen skal ifølge giveren gå til den
yngste instruktørkursist på 16 år eller
derover. Den samme kursist kan kun én
gang i uddannelsesforløbet blive betænkt med en friplads.

Dansekursist:

Fripladsen her givet til den yngste dansekursist på 16 år eller derover. Den
samme kursist kan kun én gang over en
periode på 4 år blive betænkt med en
friplads.
Betingelse for begge fripladser:

Betingelserne for at komme i betragtning til en friplads er, at kursisten ikke
modtager tilskud fra en forening eller en
kommune og at kursisten er medlem af
Landsforeningen Danske Folkedansere.

kursister. Offentliggørelsen af navnene
på de heldige modtagere vil finde sted
på den sidste kursusdag, samtidig med
at der bliver udleveret kursusbeviser.
Har du glemt at få dig tilmeldt – så
kontakt Kursusleder på jordanvind@
gmail.com eller ring på 40379019 så
finder vi sammen en løsning.
Vi glæder os til at se jer alle i Bjerringbro!
Trine Jordan Vind Andersen
Kursusleder

På Bjerringbro vil der blive udleveret
skema til ansøgning om friplads til alle

på
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.
Ma NAD 49,BU K 2
O
nN
Ku

Magasinet BUNAD
Skandinavias eneste
magasin om bunader og
folkedrakter
I Magasinet BUNAD finner du fyldige reportasjer og
flotte bilder av bunader og folkedrakter fra hele Norge.
Vi presenterer også danske og svenske drakter. Bli kjent
med mange av våre dyktigste bunadtilvirkere, sølvsmeder,
historikere og andre spennende personer som har masse
kunnskap om vår draktskatt!

Koner fra Fana i Hordaland. Foto: Heidi Fossnes

Besøk våre internettsider: www.bunad-magasinet.no
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Ja takk! Jeg vil gjerne abonnere på Magasinet BUNAD
Pris KUN kr. 249,- (NOK) pr. år. (2 utgaver rett i postkassen.)
Navn: .............................................................................................
Adresse: ........................................................................................
Postnr./Sted: .................................................................................
Land: .....................................
Send kupongen til Magasinet BUNAD AS. Pb. 93, 3441 Røyken, Norge
Du kan gjerne bestille på telefon +47 31 28 09 10.
Du kan også bestille direkte på: www.bunad-magasinet.no

For familier med
børn og unge:
Programmet for Landsstævne 2014
Frederikshavn byder på mange aktiviteter
for børn og unge,
målrettet de forskellige aldersgrupper. Ud
over dette kan vi anbefale, at familier med
børn og unge benytter sig af de gode muligheder, der er for naturoplevelser i denne
nordlige del af Vendsyssel.
Helt enestående er en udflugt til Råbjerg Mile, en naturattraktion af international klasse.
Der er fin vej til parkeringspladsen ved milen, og derfra er det bare at begive sig ind i
milen og sammen få oplevelsen af at være i
en ”ørken”. Husk at medtage flasker med
drikkevand i rygsækken.
Når man er på de kanter, kan man besøge
Farm Fun lidt syd for Ålbæk. Helt mod nord
behøver Skagen og Grenen sikkert ikke
nærmere præsentation. Børnene vil givet
finde det spændende at sidde foran fiskehusene på Skagen havn med en portion friske
fisk og ”fritter” og med udsigt til en havn
fyldt med flotte lystsejlere.
I Frederikshavn kan man aflægge besøg i
svømmehallen, og ikke at forglemme nyde
et havbad fra Palmestranden. Glem ikke folkedans i havvandet onsdag eftermiddag.
Naturlegepladsen i udkanten af Bangsboparken er bestemt også et besøg værd. Her
kan børnene få lov at boltre sig en stund,
når familien alligevel om onsdagen er i
Bangsbo Park og Stenhave, hvor de mange
danse- og spilleaktiviteter foregår om eftermiddagen.
Fredag aften håber vi, at børn og forældre
vil deltage i snobrødsbagning ved skovhytten. Her kan vi hygge os en stund og sige
hinanden tak for en forhåbentlig god og
spændende uge på Herregården Knivholt i
et miljø, der kan udfordre børnenes fantasi.
Vi ses på Knivholt!			
B & U Udvalget
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Frederikshavn 2014

Spillemandens hilsen

776 medlemmer kan ikke tage fejl.
Så mange har tilmeldt sig årets Landsstævne i Frederikshavn - men der er også plads til dig.
Det bliver en forrygende uge!
Stævnekontor

Søndag den 13. juli holder stævnekontoret åbent fra klokken 17.00 – 20.00. Her vil der være mulighed for bestilling
af mad til ugen, ligesom der vil være mulighed for eventuel
køb/ombytning af billetter, i begrænset omfang. Stævnekontoret tager ikke billetter retur.
Dragtudstillingen Bangsbo Museum

Tirsdag og onsdag kl. 12.30 og 13.30 er der rundvisning i
”vores” udstilling og museets store samling af hårkunst bestående af smykker og billeder fremstillet af menneskehår –
den største samling i Europa. Billetter til disse rundvisninger skal købes i Stævnekontoret. Prisen for rundvisningen
er 20 kroner.
FrokostNyhedFrokostNyhedFrokostNyhed

En af Frederikshavns slagtere har tilbudt at levere frokost til
Knivholt og på skolen. Denne service kan benyttes via
Stævnekontoret, hvor frokosten kan bestilles fra dag til dag
– eller for de dage som deltagerne nu ønsker. Maden udleveres mellem 12.00 og 13.00.
Menueen ser ud som følger:

Mandag den 14-7 	Lune frikadeller med hjemmelavet kartoffelsalat, bestik
Tirsdag den 15-7
Pastasalat med skinke, brød, bestik
Onsdag den 16-7
Kyllingesandwich med bacon
Torsdag den 17-7 	Lune fyldte pandekager med oksekød,
salat, bestik
Fredag den 18-7 	Grillet kyllingesalat med bacon og
brød, bestik
Pris per kuvert: 	40 kroner, der skal betales kontant
ved afhentning af maden.
Udflugter

Det er dejligt, at så mange har tilmeldt sig stævnets udflugter. Skulle du have glemt en enkelt, så husk at det er muligt
at eftertilmelde sig. Hold øje med hjemmesiden, for vi prøver hele tiden at lave nye /dubletter af udflugterne, når de
udbudte er udsolgt.
Vi glæder os til at byde jer alle velkommen til
Frederikshavn 2014 – også dig!
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Landsstævnet nærmer sig med hastige skridt og spillemænd fra hele landet er snart på vej til Frederikshavn. Inden da skal vi i Musikudvalget lige have helt styr på Legestueprogrammer, forspillere, vagtplaner for spillemænd, løse noder, 358 melodier, lydfolkene, Årets udgivelse, som
skal præsenteres på stævnet, buskspil i Bangsbo botanisk
have, Åben scene, børne-spillemænd, unge spillemænd,
voksne spillemænd osv.
Vi er glade for de mange tilmeldte spillemænd, og vi glæder
os til at se og ikke mindst høre Jer alle her i Frederikshavn.
Er du glad for at synge, så er stævnekoret en oplagt chance
for at prøve kræfter med det, har du glemt at skrive dig på
der, så kan det stadigvæk nås.
Tirsdag går turen til Læsø rent musikalsk. Esben og Kenneth kommer og præsenterer nogle af de gode melodier fra
Læsøbogen.
Kræn Jerup – alias Mette Kathrine holder spilleworkshop
fredag formiddag. Kom og hør historien og spil musikken
sammen med Mette Kathrine.
Der er undervejs i stævnet rig mulighed for at komme til at
spille, og er du meget morgenfrisk, så er det muligt at underholde på diverse udflugter, enkelte af disse tilbud ligger
også lidt senere på dagen, så det er muligt at nå at få lidt
skønhedssøvn. Måske er du gået i gang med at sove på forskud, så der næsten ikke er behov for at sove i uge 29, så
håber vi, du er frisk på at spille op til natdansen sammen
med nogle af de andre friske!
Og hvis du har mere indebrændt spilleenergi, så er det bare
om at finde instrumentet frem – mon så ikke, der dukker
andre op med samme lyst – måske møder du gamle kendinge eller finder nye spillemakkere.
Hvis nu violinen driller eller harmonikaen har en tone der
hænger, eller du bare er nysgerrig på at se og høre lidt om
disse to instrumenter, så kig forbi Bangsbo museum onsdag
eftermiddag, hvor Helmer og Jørgen viser og fortæller om
de to instrumenter. Og når du alligevel er kommet til Bangsbo, så tag instrumentet med ud i haven og stil dig ved en
busk og giv et nummer.
Vi spilles ved i Frederikshavn
Med Spillemandshilsen - Musikudvalget

spillemandskredsen

Formandens
beretning for året 2013
Det har atter været et godt år for Spillemandskredsen.
Økonomien har det godt og vores kurser er velbesøgte.
Spillemandskredsen kunne i 2013 fejre
70 års jubilæum, som blev markeret
ved, at alle deltagere i landsstævnet i
Hundested fik 1 eksemplar af “den tostemmige”, bind 1.

Generalforsamling
Vi startede året med generalforsamling.
Det var denne gang på Sdr. Bjert Centralskole, hvor Bjert/Stenderup Folkedanserforening sørgede for, at vi kun
behøvede at koncentrere os om at spise,
sove og spille. Dette gjorde de til UG.
Vi blev på hyggeligste vis ledet gennem
fredag aften af Hanne Eriksen og Kjeld
Nørgaard, der havde melodier med fra
Østjyderne.
Lørdag var det Bjarne Grue Knudsen, der
på bedste vis fik det store orkester gennem dagen og legestuen om aftenen.
Søndag var der generalforsamling
Ingen overraskelser. Genvalg.

Styrelsen
På grund af sygdom har Michael S. Pedersen været nødt til at stoppe som formand. Heldigvis har han et gå-på-mod
uden lige og et smittende humør og er
savnet i styrelsen. Han er i klar bedring
og vil snart være fit for fight. Vi glæder
os til at se ham igen.
I hans fravær er det Ingolf Ryom-Nielsen, der er konstitueret formand.
Dette har betydet at vi har været nødt
til at indkalde reserven. Anne-Grethe
Jensen har taget udfordringen op og er
hurtigt blevet en fast del af styrelsen,
hvor hun gør et stort arbejde.

Nordlek
Vi har været meget i tvivl om hvor meget der skulle gøres ved Nordlek-arbejdet. Anne-Grethe har været vores repræsentant og tilbagemeldingen var, at
det var meget spændende, men at vores medlemmer ikke får valuta for pengene.
Dette sammenholdt med en samtale
med vores tidligere repræsentant Tor-

ben Wamberg gør, at vi - som tidligere
år - nedtoner vores arbejde i Nordlek.

Landsstævne
Landsstævnet i Hundested blev en stor
succes med en masse god musik og
dans. Det økonomiske resultat af landsstævnet var også bedre end forventet,
hvilket kan ses af vores regnskab.

Ungdomsudvalget
Vi har haft Rasmus Nielsen ind over vores unge-arbejde, hvor meningen var,
at medlemmerne af FUG skulle være lokomotivet, der fik sat gang i vores ungdomsarbejde. Desværre var det kun lokomotivet, der deltog når der blev øvet.
De lavede til gengæld en forrygende legestue på landsstævnet i Hundested.
At det har været svært at råbe de unge
spillemænd op, har imidlertid betydet, at
vi i samarbejde med LDF vil prøve at lave
et nyt tiltag: Et show-hold bestående af
unge dansere og unge spillemænd. Dette
skulle så løbe af stablen ved Nordlekstævnet I Viborg 2015. Vi håber, at det

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Lørdag den 28. juni 2014 kl. 14.30-15.00
på Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro
Eneste punkt på dagsordenen:
1. Afstemning om indkommet forslag fra styrelsen
Foreningens navn ændres til ”Spillemandskredsen” (= vedtægtsændring)
Begrundelse: Navnet er mere enkelt og nutidigt, og det er alligevel sådan,
foreningen omtales i det daglige. Desuden hedder vores hjemmeside
www.spillemandskredsen.dk.

Ekstraordinær
generalforsamling

Den oprindelige, direkte navnekobling til Danske Folkedansere forsvandt,
da de tilføjede ”Landsforeningen” til deres navn.
Venlig hilsen
Styrelsen, DFS
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spillemandskredsen

Ingolf Ryom-Nielsen
Formand

bliver så stor en succes at Show-holdet
vil kunne bruges i andre sammenhænge.

Kurserne
Det er essentielt for spillemandskredsen, at der er gode, relevante kurser.
Vi har nogle meget engagerede kursusledere, der hele tiden sørger for, at det
til enhver tid er de bedste instruktører,
der underviser os.
Dette betyder, at det igen i år har været
et fantastisk kursus-år, hvor alle kurserne har været en stor succes.
Det koster naturligvis nogle penge, men
er med til at klæde vores medlemmer på,
så de i deres respektive foreninger m.v.
kan levere dansemusik af højeste kvalitet.
Der er et nyt kursus i støbeskeen. Det
vil blive over emnet akkompagnement
og modspil.
Bent Melvej har takket ja til opgaven og
vi glæder os allerede. Mere om det i
T&T.
Vi overvejer også at lave et Masterclass-kursus for de virkelig skrappe.
Også mere herom i T&T når tid er.

Forlaget

Strategiplanen

Vi takker Else Egeberg for hendes indsats i Forlaget, men da Else ønskede at
stoppe, måtte vi se os om efter en ny
direktør. Heldigvis for os sagde Lisa Rogild ja til at drive den lille forretning og
vi glæder os til samarbejdet.

Det er vigtigt hele tiden at udvikle Spillemandskredsen. Vi vil i styrelsen hele
tiden sætte os nye mål at styre efter.
Sidder man derhjemme og får en god
ide til et nyt kursus eller andre tiltag
modtages alle ideerne med kyshånd.
Det kan være at det dukker op som et
nyt kursus eller bliver en del af et allerede eksisterende kursus.

T&T
Dette er stadig vores vigtigste talerør i
samarbejde med LDF. Vi har været nødt
til at acceptere en meget stor stigning i
prisen for udgivelsen, så vi nu betaler
30.000 kr. om året for bladet, men mener, at det er pengene værd, da det er
her al information er samlet.

Spillemandskredsen.dk
Det er stadig Henning Søndergård Andersen, der er vores web-master. Han
sørger for, at hjemmesiden hele tiden er
opdateret.

Tak
Til sidst skal der lyde en tak til alle vore
dygtige kursusledere, der gør et stort
stykke arbejde.
Endvidere tak til vore medlemmer i regionerne, der utrætteligt møder op hver
gang der skal øves i en forening eller
sammenslutning.
Til sidst en stor tak til alle, der støtter
op om Spillemandskredsen både samarbejdspartnere og ikke mindst Landsforeningen Danske Folkedansere.

Igen i år har vi lagt Årsudgivelsen ud
på hjemmesiden.
Herfra kan den frit downloades.

Ingolf Ryom-Nielsen
Formand

Har du hang til Høng
- spillekursus v. Bent Melvej
Har du ikke oplevet Bent før, så får du her en mulighed
du ikke bør gå glip af. Har du oplevet Bent før, så er du
ikke i tvivl om, at her får du musik du kan komme videre
med, musikpædagogik der passer til dig og en spillelyst,
der vokser.
Temaet for kurset er vals og polka i forskellige variationer
for spillemænd m/k på niveau II og III
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Kom glad med d. 15.- 17. august 2014.
Tilmeldingsfrist d. 31. juli 2014.
Tilmelding og yderligere information:
www.spillemandskredsen.dk eller hos
kursusleder Anne-Mette Jansen på e-mail:
am.jansen@post.tele eller tlf. 2116 9168.

spillemandskredsen

Danske Folkedanseres
Spillemandskreds
– DFS
Generalforsamling, søndag den 2. marts 2014
Nymarksskolen – 5300 Kerteminde
Valg af dirigent

Arbejdsplan

Styrelsen foreslår Aksel Sand Nielsen –
valgt
Det konstateres, at generalforsamlingen
er lovligt indvarslet, min. otte uger før.
Valg af referent
Styrelsen foreslår Mette Dyekjær – valgt
Formandens beretning
Se beretningen her i bladet eller på
hjemmesiden.
Efter beretningen følger en mere generel drøftelse af Årsudgivelserne i den
form, de har aktuelt, og om der i det
hele taget er en interesse og et behov
for årsudgivelser fra DFS. Endvidere taler man om, hvordan vi kan skabe nogle flere aktiviteter, der er tiltænkt de
unge medlemmer.

Ingolf: Strategiplanen, som efterhånden
er flere år gammel, tages op til revision.
Derudover arbejder styrelsen og – ikke
mindst – kursusledere med aktiviteter
iht. Kursusfolderen.
Valg af formand

På valg: Ingolf Ryom-Nielsen uden
modkandidater. – Ingolf valgt.
Valg af styrelsesmedlemmer

På valg: Anne-Grete Jensen (tidligere
tiltrådt fra suppleantpost), - valgt.
På valg: Hanne Bøgh (foreslået af styrelsen), - valgt.
Valg af suppleanter

Bjørn Kiilerich fremlægger regnskab, godkendt.
Herefter fremlægges budget for 2014, godkendt.

Claus Lisberg – valgt (genvalg)
og Hanne Eriksen – valgt (2. suppleant)
Valg af revisor og suppleant
Henning S. Andersen – valgt (genvalg)
og Erik Nielsen (suppleant) – valgt
(genvalg)

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt

Forslag fra styrelsen: Foreningens navn
ændres til ”Spillemandskredsen” (vedtægtsændring)
Forslaget kan ikke sættes til afstemning, da der ikke er repræsentanter nok
fra alle regioner. (Jf. vedtægterne kræver en afstemning om vedtægtsændringer, at hver af de fem regioner er repræsenteret ved minimum fem medlemmer).
Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling – se selve indkaldelsen
andet sted i bladet og på hjemmesiden.

Peer Munkgaard: Kongenshus Efterskole (v. forstander Arne Munkgaard) vil
oprette en folkemusiklinje, gerne fra
næste sæson. De skal bruge 8-10 unge
mennesker. Peer efterlyser gode ideer –
også for at skaffe kontakter til mulige
kommende elever.
Ingolf: Det er rigtigt, at Trin & Toner er
en stor udgiftspost i DFS’ regnskab, og
det skal vejes op, om medlemmerne får
valuta for pengene. Vi mener, at T&T er
et fælles informationsorgan til medlemmer af både DFS og LDF, som det er
værd at arbejde videre med – indtil videre!

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Forslag til kontingent

Styrelsen foreslår kontingentet uændret, - vedtaget.

Radiofolk.dk
- radiostationen vi
længe har manglet

Kan du godt lide at høre folkemusik?
Savner du en radio, hvor der kun
spilles folkemusik?
Så fortvivl ikke længere – nu er
den her.
www.radiofolk.dk
På hjemmesidens forside kan du
læse følgende:
Radiofolk.dk er en ikke-kommerciel online radiostation for alle
med interesse for den danske og
nordiske roots- og folkemusik i al
dens mangfoldighed.
Målsætning

Radiofolk.dk’s mål er at udbrede
og oplyse om den danske rootsog folkemusik og dens udøvere,
set i et nordisk perspektiv og
med udgangspunkt i en bred definition af begrebet “roots- og
folkemusik”.
Radiofolk.dk søger samarbejde
med gode kræfter og ildsjæle for
at kunne tilbyde danske og internationale lyttere et optimalt
varieret udbud af musikprogrammer baseret på kvalitet, originalitet og musikalsk mangfoldighed.
Styring

Radiofolk.dk styres af en selvsupplerende redaktion og styregruppe med et givent antal repræsentanter for den danske
roots- og folkemusikbevægelse.
Så nu er det bare at starte computeren op og gå til www.radiofolk.dk,
God fornøjelse.
Dorthe Linde Jørgensen

Referent: Mette Dyekjær
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spillemandskredsen

Højreby Spillemandslaug
og Lollands Musikskole
Musik anno 1852 fra Spillemand Niels Christian Andreasens nodebøger, Sandby på Lolland.
Fra tanke til handling kan der være forskellig længde på afstanden. Når man skal have et lokomotiv til at bevæge sig, og
skal have alle vogne med, tager det tid. Lokomotivet er her
Frede Nielsen, der næsten virker helt utrættelig i forhold til
arbejdet for vores fantastiske kulturarv – Spillemandsmusikken. Frede har konstant dampen oppe på lokomotivet. Alle
vognene, der skulle med på denne CD tur, var fra Højreby
Spillemandslaug og Lollands Musikskole. Og man må sige, de
er kommet godt af sted på turen. Fredes hårde arbejde har
båret frugt og resultatet er en fin CD og et flot nodehefte med
god spillemandsmusik. Frede har hentet hjælp hos den erfarne Michael Graubæk. Michael har tidligere kastet sin kærlighed over melodier fra disse nodebøger, da han sammen med
Rannok har spillet flere af melodierne fra nodebøgerne.
Alle instrumenter i orkesteret præsenteres ved at træde frem
og spille melodien. Alle melodier er flot og alsidigt arrangeret, og der er et godt og medrivende drev. På billedet i CD coveret er der 18 glade spillemænd, og det er til fulde lykkedes
at få den flok til at spille sammen på denne CD. Melodi typerne er meget varierede, og det er med til at man gerne vil høre Cd´en igen og igen og…
Melodierne er fra N.C. Andreasens nodesamling. Han var kun
13 år gammel, da han startede med at nedskrive noder. Nodematerialet har melodier, der kan dateres tilbage til 1700
tallet. Derudover er der flere af melodierne, der er varianter
af nogle af vores kendte melodier, eksempelvis Gamle Nr 12.
Og der er også melodier, hvor der er brudstykker, jeg synes,
jeg har hørt før – måske engelsk eller skotsk og en enkelt
tysk, ja det er et bevis på, det ikke kun er i dag, vi rejser

rundt med dansen og musikken, den har altid vandret.
Sammen med CD´en er der udgivet et nodehefte, hvor der
også er en del historik om Sandby spillemændene og lidt historisk om Lolland og musikken og dansens vandring.
Lars Boye Petersen skriver om projektet:

Højreby Spillemandslaug har gennem mange år arbejdet på
at hjælpe unge lokale spillemandstalenter på vej blandt andet med store økonomiske tilskud– og på det seneste sker
det gennem et samarbejde med Lollands Musikskole, hvor
det er lykkedes at få Michael Graubæk ansat som en meget
succesrig underviser.
På CD-en medvirker to meget talentfulde musikskoleelever
(Frederik og Isabel) og 3 af de nu mere garvede talenter (Maja, Astrid og Benjamin).
Men udover CD-projektet, der har strakt sig over meget lang
tid, så omfatter Frede Nielsens indsats også for eksempel, at
musikskoleelever inviteres med til ”Smutten”s dansearrangementer og får prøvet at spille med til dansen. På ”Spil
dansk”dagen var der et stort arrangement i Holeby med musikskoleelever og dansere fra ”Midtlollandske Folkedansere”
osv.
Hvis du gerne vil vide mere, så kan CD og nodehæfte bestilles ved at kontakte: Frede Nielsen
tlf. 30 23 30 69 e-mail: Fredgerd7@gmail.com

Extraordinær generalforsamling
Den 28. juni, i Bjerringbro

Spillemandsuddannelsen, Bjerringbro
Den 28. juni – 5. juli 2014

Spillemandskalenderen
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Spillekursus, Høng
Den 15. – 17. august 2014

Dorthe Linde Jørgensen

spillemandskredsen

Kim Sjøgren
– Gamle danske
folkedanse

Anja Præst Trio
– Resonans GO1413

Kim Sjøgren behøver vist ikke nærmere præsentation. Noget vi måske ikke ved om ham er, at hans
far spillede spillemandsmusik. Kim Sjøgren var en
dag i faderens nodegemmer og fandt 4 små hæfter,
som faderen havde håndskrevet. Titlen var ”gamle
danske folkedanse”, og de var arrangeret af Launy
Grøndahl. Det er nogle ret kendte arrangementer,
som mange spillemænd har kendskab til og måske
endda også har forsøgt sig med at spille. Kim besluttede at finde sammen med tre klassiske spillekollegaer, Adam Simonsen på klarinet, Ida Speyer
Grøn på bratsch og Ida Back Jensen på bas. De
spillede melodierne igennem, gik i studiet og lavede en CD. Kim har selv skrevet det første nummer
på CD´en.

3 dedikerede folkemusikere spiller sammen på denne CD.
Anja skriver, at hun spiller sammen med ”sine yndlingsmusikere” og det høres tydeligt, at de 3 ”hører sammen”. Kontrabassens solide bund, der ikke er til at tage fejl af – harmonikaen og klarinetten, der fletter sig sammen omkring melodierne og på skift akkompagnerer hinanden.
Melodierne har alle fine titler, der fortæller, hvad det er for
en melodi, og man er ikke i tvivl – titlen og melodien passer
sammen. Der er stille og smukke øjeblikke, der er frække og
glade toner og der er melodier, hvor man nærmest hører
brudstykker af noget man kender og så alligevel ikke. Alle
melodier har en lille historie, som kan læses i den medfølgende pixibog. Historierne er nærværende og nutidige og
handler om personer eller oplevelser i Anjas liv. En flot og
gennemarbejdet CD med gode arrangementer på hver enkelt
melodi. Akkompagnementet til de forskellige melodier står
støt og stabilt, og den karakteristiske tone hele vejen igennem CD´en er ikke til at tage fejl af. De 3 supplerer hinanden
på formidabel vis.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de 4 er
dygtige, særdeles dygtige klassiske musikere.
Melodierne er absolut velspillet – ingen toner vender forkert. Kontrabassen lægger sig stabilt uden
slinger under violin, bratsch og klarinet. De 4 musikere når snildt alle toner – også selvom der af og til
er mange. Det er gode danske spillemandsmelodier, som vi alle kender.

I 2009 lavede Anja en solo CD og det blev startskuddet til
Trioen, der siden har turneret i ind- og udland. Solo CD´en
var ligeledes startskuddet til, at de kreative kompositions sluser for alvor blev åbnet for Anja. Som Anja selv skriver: ”Jeg
er meget taknemmelig for, at trioen altid modtager mine melodier og sange positivt og med stor energi. Det er meget bekræftende og inspirerende. Dette album er i høj grad blevet
til i det frugtbare samarbejde.”

Det er interessant at høre musikken fortolket af
professionelle klassiske musikere, men der mangler
ligesom noget. Hvad blev der af drevet? Launys arrangementer er klassisk inspireret og er koncert
stykker, men der må nu alligevel gerne være lidt
mere dansedrev – i hvert fald til min smag.

Og hvem består trioen så af:

Hvorfor nu præsentere denne CD! Anna-Margrethe
Jonsson sendte den til mig, da hun var blevet kontaktet af Kim Sjøgren. Og på forsiden af coveret til
CD´en står selveste Kim Sjøgren foran et stråtækt
hus iført dragt og høj hat, piberygende og med sin
fiol under hagen. Og det er påklædningen, AnnaMargrethe skulle være behjælpelig med. AnnaMargrethe synes, at CD´en fortjener en præsentation her i Trin og Toner.
Dorthe Linde Jørgensen

Anja Præst Mikkelsen
Jesper Vinther		
Peter Sejersen		

Klarinet
Harmonika
Kontrabas

På CD´en er der også inviteret gæster:

Mikkel Thomas 		
Rikke Lundorff		
Pia Nygaard		
Lea Havelund
Frey Klarskov
Niels Krause		

Sang
Sang
Violin
Cello
Mandolin
Trommer

Alle kompositioner på CD´en er skrevet af Anja Præst Mikkelsen
Har du fået lyst til at lytte til denne CD kan du kontakte
www.folkshop.dk, skrive til go@gofolk.dk eller ringe på
tlf. 75 72 24 86
Dorthe Linde Jørgensen
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Region Nordjylland
Region Nordjylland´S udflugt
9. & 10. august 2014 går til
Rebild

Priser:

Vi mødes lørdag kl. 14 til kaffe på Spillemandsmuseet i Rebild. Der vil herefter være mulighed for at deltage i en af
de to nedenstående ture, og efter aftenens fællesspisning er der legestue.

Eftermiddagskaffe – 40 kr.
Tur om eftermiddagen
– Tur 1: 35 kr. / Tur 2: 60 kr.
Aftensmad (2 retter fra Rebildhus) –
100 kr.
Aftenskaffe – 40 kr.
Der er gratis entré til legestuen om aftenen.
Drikkevarer skal købes på museet.

Turmulighed 1:

Tilmelding:

Guidet travetur i Rebild Bakker.
Ud over den fantastiske naturoplevelse
vil der blive fortalt om områdets historie
og dyreliv, sagnene om hekse og røvere, spillemandstradition og det øvrige
folkeliv.
Turen varer 1,5 timer. Minimum 30 deltagere.

Skal ske senest 15. juni til
Jonna Borella tlf. 98391208
Email: jonna.borella@gmail.com
Vi glæder os til at se jer alle!
Med venlig hilsen
Regionsbestyrelsen,
Spillemandsmuseet
Rebild Kvadrillen

Turmulighed 2:

Træning til Landsstævnet i
Frederikshavn uge 29 2014

PROGRAM:

Besøg Blokhusmuseet, Tingbæk Kalkmine og Spillemandsmuseet. Se nærmere
på http://www.roldskovmuseerne.dk/
Aftensarrangement:

Kl. 18.00 Fællesspisning på museet.
Kl. 19.30 	Legestue. Musik ved Rebild
Spillemændene og Kvadrilleorkesteret.
		
Dansen ledes af Jens Larsen.
Kl. 21.30 	Fælles kaffebord. Aftenen
slutter kl. 23.30.
Forslag til søndagsarrangement:

Søndagsdans på museet kl. 14 - 17.
Entré 30 kr. Tilmelding ikke nødvendig.
Opera i Rebild kl. 13. Se nærmere på
http://www.operairebild.dk/. Man skal
selv købe billetter.
Overnatningsmuligheder:

Rebild Vandrerhjem tlf. 98391340, Rebild Camping tlf. 98391110 og Hotel
Comwell tlf. 98391222. Man skal selv
bestille og betale overnatning.
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Åbningen foregår på Fisketorvet i Frederikshavn, alternativt i Vestre Lade på
Knivholt. Der skal af Region Nordjylland
danses 1 dans ved åbningen af stævnet.
Den ene dans er: Bøhmerdans, Vendsyssel.
Som venligst bedes trænet til hudløshed af de dansere som vil være med til
åbningen, der finder sted
mandag, den 14. juli kl. 16.00 på
Fisketorvet i Frederikshavn.
Selvom man har meldt sig som hjælper,
vil vi gøre meget for at få alle med til
åbningsdansen.
Danseleder Ture Andersen har fået lov
til af SFV, at gennemgå dansen, opstillingen på den måde som åbningsudvalget har vedtaget.
Gennemgangen finder sted på Sæbygårdskolen, Sæbygårdvej 34, 9300
Sæby
søndag den 25. maj ca. kl. 13.30.

Der er mødepligt, men det er gratis at
danse.
Danseudvalget Frederikshavn 2014
Ture Andersen
Sæbygårdskolen,
Sæbygårdvej 34, 9300 Sæby
13:30 - 15:30

Tur til Mähren, Tjekkiet
Turen til Mähren i Tjekkiet er fra lørdag
den 23. august 2014 og til lørdag den
30. august 2014 og ikke som tidligere
meddelt. Der kan stadig ske tilmelding
til Keld Pedersen på tlf. nr. 98 26 11 15
indtil 1. juni 2014.
Rejseudvalget for folkedansere
Region Nordjylland

Region Midtjylland
Træningstider og steder for
træning til Landstævnet i
Frederikshavn 2014
Der bliver som tidligere år tre træninger
forud for landstævnet i Frederikshavn,
der trænes to gange i øst, og to gange i
vest, for så at træne en gang fælles inden stævnet, der vil også blive en træning på stævnet.
I øst trænes på Skovbyskolen Skråvejen 1 - 3 Skovby, 8464 Galten tirsdage
d. 10 og 17/6 kl. 19,00
I vest trænes i Folkedanserhuset Banetoften 42, 7500 Holstebro onsdage d.
11 - 18/6 kl. 19,00
Fællestræning for alle Langsøskolen
Hejrevej 25, 8600 Silkeborg torsdag d.
26/6 kl. 19,00
Der var en fejl med navn på en dans i
det tidligere udsendte materiale, hæfte
og nr. i 358 var rigtig nok, derfor får i
lige hele listen en gang til

det sker i din region

Hæfte

nr. i 358

Trip es

Dans

Pia og Pers I

385

Kontra Blegind

Pia og Pers

389

Francøs kontra

Salling

273

Ottemandsdans

Hardsyssel

606

Randers

244

Spansk vals
Kræn skippers firtur
Dansk kvadrille

Randers

252

Pia og Pers 6

Node i hæftet

Husk at medbringe skiftesko, og kaffe til træningerne.
Danseudvalget i Region Midt

Region Syddanmark
INVITATION
Sommertræf i Odense 13.-15. juni 2014
Fredag den 13. juni

Kl. 14.30: 	Campingpladsen åbner. Der
er mulighed for skolelogi.
15.00-15.45: Vægtertur i Odense
16.30-17.30: 	Sangeftermiddag v/ Anne
Vestergaard på Hjalleseskolen
18.00: 	Fællesspisning udendørs
med egen medbragte mad
til fælles ta´ selv bord
19.30: 	Spillemandsbal og legestue. Instruktør: Annika
Vestergaard.
		Forspiller: Claus Lisberg. Alle spillemænd er velkomne
og får kaffe og kage.
21.00-22.00: 	Kaffepause med kagebord
(husk sangbog).
23.00:
Aftensang og godnat
Lørdag den 14. juni

9.30: 	Faner og dansere opstiller
på Slagterigrunden for enden af Kongensgade (P-afgift). Medbring pjecen med
sang-tekster!
Kl. 9.45: 	March fra enden af Kongensgade til Gråbrødre
Plads.

10.15-11.30: 	Åbning af Sommertræffet
på Gråbrødre plads.
		Velkomst v/ formand Grete Pedersen. Åbningstale
v/ Rådmand Jane Jegind.
		Opvisninger v/ Mellem
Broerne, Nordfyns- og
Sydfyns-gruppen og Folkedanskerne.
		I tilfælde af regn afholdes
åbningen i hallen på
Hjalleseskolen.
Efter åbning kører vi ud til dyrskuepladsen:
Parkering ved 1000 års skoven, derfra
800 m gang til indgang Vest.
13.30: 	Opvisninger af opvisningsholdene forskellige
steder på Dyrskuepladsen.
Derefter kører vi til Hjalleseskolen:
15.00: 	Kaffepause. Kaffe og brød
kan købes
16.00-18.00: 	Danseworkshop ”Egnsdanse” med Birthe Jørgensen og Ole Nurdug
Jensen og Spillemandsworkshop ”kast 358 over
skulderen” med Mette Kathrine Jensen.

Kl. 18.30: 	Fællesspisning i fællesrum C: buffet. Man kan
også nyde sin egen mad.
20.00:
Legestue i hallen.
		Instruktører til legestuen:
Merete Juel Vilhelm og
Hanne Præst.
		Musik: Mette Kathrine Jensen samt spillemænd fra
eftermiddagens workshop.
21.00-21.45: 	Kaffepause med kagebord
(husk sangbog).
23.00:
Aftensang og godnat.
Alle er velkommen til at deltage på
Hjalleseskolen lørdag eftermiddag og til
fællesspisning og legestue, uanset om
man deltager fredag.

Søndag den 15. juni 2014

12.00: 	Campingpladsen, skolen
og hallen lukker.
Tilmelding og betaling senest 25. maj
til Jytte Pilegaard tlf. 62217749 e-mail:
jypile@gmail.com
Der henvises til et mere udførligt program og priser i pjecen, der kan downloades fra LDF hjemmeside Region Syddanmark
Arrangører:

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn, LDF Region Syddanmark og Odense Kvadrillen

OBS!
Lokaleændring til regions
opvisningstræning på FYN
Desværre har vi været nødt til flytte
lokale til den sidste træning onsdag
d. 18. juni til
Tingkærskolens gymnastiksal
Ørbækvej 701
5220 Odense
Med venlig hilsen
LDF Region Syddanmark
Danseudvalget
Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2014
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Region Sjælland
En dansesæson er slut …
En dansesæson er slut, forårsforkølelsen er overstået, og et nyt ferieår går i
gang. Her er det,
at man tit kommer til at tænke tilbage
på de mange gode oplevelser, folkedansen giver en,
både med vennerne til øveaftnerne, til
legestuerne og måske de kurser, man
har deltaget i.
Selv om sommeren ligger folkedansen
ikke stille, og jeg vil her orientere jer
om nogle arrangementer i den kommende tid.
Uge 29 er der landsstævne på Knivholdt i Frederikshavn, en stor herregård
fra 1300 tallet.
Søndag d.15. juni kl.10,00 – 16,00 har
Region Sjælland fællestræning i Sorø
Hallen, Ringstedvej 20, 4180 Sorø. Det
er her Astrid Haim får de danse, (dem,
vi har øvet i vinter) sat sammen til en
god og hyggelig opvisning til Frederikshavn. Tonerne kommer fra Jacob Koch
m.fl.
Alle der skal med til opvisningen er
selvskrevne, og dagen er gratis.
Lørdag d. 28. juni afholdes Midsommerstævne i Køge Museum. Køge Museum er så langt med deres renovering, at
vi igen kan være i deres hyggelige have.
Søndag d. 10. august afholdes Folkedansens Dag på Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk,
Dagen igennem vil der være opvisning
af tilmeldte hold, fællesdans, og dagen
slutter som vanligt
med en spillemandskoncert i Kirken.
Vi har igen i år fået lov til at overnatte
på ”Campingpladsen” . Vi kommer i løbet af lørdagen med telt/vogn og slår os
ned og kan så nyde en hyggelig lørdag
aften.
20
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Søndag d. 24. august er der Håndværker Dag på Frilandsmuseet i Maribo.
Denne dag vil dragtpigerne sidde i stuen og nørkle med deres håndarbejde.
Ud over folkedansen på gårdspladsen,
er der selv sagt meget mere at se denne dag.

Alle, der vil deltage i opvisningen i Frederikshavn, skal deltage i denne træningsdag, da det i år bliver den eneste
træning hjemmefra.

Læs mere om sommerens arrangementer på hjemmesiden, www.folkedans.dk

Aldershvilestævnet 2014.

Region Sjælland ønsker alle en god
sommer.
Med venlig hilsen
Poul Erik Christensen

Region Hovedstaden
Træning til Landsstævnet
i Frederikshavn
Den 22. juni 2014
Vi træner i Centerhallen i Allerød,
adressen er Lilledal 10, 3450 Allerød
Dagens program:

Vi mødes kl. 10.00 og danser dansene
igennem til vi kan dem rigtig godt
Ca. 12.30 	spiser vi vores medbragte
frokost
Ca. 13.30 	ankommer Bornholmerne og
vi starter vores koreografi til
dansene
Ca. 15.30 drikker vi kaffe
Ca. 16.00 	danser det hele en gang
igennem igen.
Når alle føler sig sikre i dansen, slutter
vi dagen af med et lille glas
Slut ca. 17.30
Instruktør: Helle Madsen
Musik:
Rene Axelsen m. fl.
Tag selv frokost, drikkevarer og eftermiddagskaffen med.

Håber vi ses
Helle

Gladsaxe Folkemusik Festival Søndag d.
1. juni kl. 10 - 18
Stævnet som samler 2-300 spillemænd
og folkemusikanter afholdes i
Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø.
Foruden de store gamle spillemandslav
deltager spændende nye og unge
musikgrupper.
Den berømte svenske rigsspillemand
Peter PUMA Hedlund vil deltage.
Musik og dans fra scene 1 med 300 m2
dansegulv og fra scene 2 med 100 m2
dansegulv kl. 10 - 18.
Brug dagen til skovtur, medbring madkurv, eller benyt stævnets
restaurationstelt.
Kom og nyd den smukke slotspark, den
flotte musik og få dig en sving om.
Hvor finder du stævnet:

Aldershvile Slotspark
Slotsparken ligger på en vej af samme
navn. Det er en sidevej til Bagsværdvej
Koordinater:

WGS84: N 55° 46.202', E 12° 26.986'
WGS 84 - decimal: 55.77004, 12.44976
I tilfælde af regn, afholdes stævnet på
Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus,
Telefonvej 8, 2860 Søborg
www.gladdans.dk
www.aldershvilestaevnet.dk
På gensyn søndag den 1. juni
Folkedanserforeningerne i Gladsaxe og
LDF i Region Hovedstaden

Medlemmerne 

Beretningen om ”den store
Sdr. Jyske Legestue”
Det er lørdag d. 22. februar, og Nr. Hostrups folkedansere har
travlt. Det er nemlig dagen for den store sønderjyske legestue, - en legestue der tiltrækker deltagere fra nær og fjern.
Lagkageholdet og opstillerne kommer kl. 14.00, - men da er
der allerede gang i et spillemandskursus, - et kursus, hvor
der bliver spillet/øvet hele eftermiddagen, og hvor kursisterne spiller op til legestuen om aftenen… i år er det i øvrigt
Søren Iversen der er instruktør på kurset, og dermed også
forspiller om aftenen.
Alle hjælperne kender deres opgaver og fordeler sig… På
den måde får vi lavet 25 lagkager og opstillet og pyntet bordene, samt fordelt de tilmeldte deltagere på ca. 5 kvartér…
dét er da en præstation?!
Nå, men nu kommer vi så til selve aftenen. Legestuen begynder 19.30, så kort før kl. 19.00 sidder vi fire personer for at
tage imod penge ved indgangen. Det koster 75,00 kr. inkl.
lagkage og hjemmebagte boller, - man skal bare selv medbringe kaffe/te.
- og SÅ sætter orkesteret i gang, - selvfølgelig med en Rheinlænder. Alle folk kommer på gulvet, og i løbet af meget kort
tid er hallen i Hjordkær fyldt med snak, latter og dansende
mennesker.
Aftenens gæsteinstruktør er den første på podiet, og det er i
år Mette-Inge Baltsersen fra Sdr. Bjert. Vi bliver ført igennem
den ene dans efter den anden, - kun afbrudt af korte drikkepauser, og inden vi får set os om, er det kaffetid. Endelig kan
vi ”puste ud”, og snakke med de andre ved bordet… og selvfølgelig synge et par sange.
Nu er pausen forbi, og foreningens egen instruktør, Hans Erik
Nielsen, tager plads på podiet. Afsted det går… og pludselig
er kl. 23.30. En god aften er forbi. Vi slutter af med at synge

”At samles, skilles ad”, og siger så ”farvel og på gensyn d.
21.februar 2015”.
Hvor mange der deltog? Åh ja… der var ca. 215 i alt, heraf 17
spillemænd m/k. Så det er da vist med rette, at vi kalder os
landsdelens største legestue.
Edit Havgaard Rose/
pva. Nr. Hostrup Ungdomsforenings Folkedansere

Dødsfald
Den 8. marts 2014 mistede vi vores
spillemand Alfred Nielsen. Alfred blev
82 år og døde efter kort tids sygdom.
Musikken fyldte meget i Alfreds liv, han
har således spillet i Hornsherreds i 40
år, i Hvalsø i 20 år og i Holbæk i 17 år,
derudover spillede han ofte til familiefester lørdag aften.
Alfred var en legende inden for folkedans musikken.

Alfred var altid velforberedt og oplagt,
dertil kom hans gode humør han havde
ofte en vittighed fra avisen.
Alt dette gør, at Alfred vil være savnet.
Æret være Alfreds minde.
Folkedanserne i Hornsherred,
Hvalsø og Holbæk.
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Noget om samarbejde
Bornholms Folkedansere har efterhånden mange gode erfaringer, når det gælder
samarbejde.
Vi har i mange år haft et fantastisk samarbejde med Bornholms Højskole, hvor vi
danser nogle opvisninger for kursisterne om sommeren og til gengæld kan bruge
skolens sal til træning.Vi har også et godt samarbejde med landbrugsmuseet Melstedgård, hvor vi holder meget af at danse opvisninger – 6 søndage hver sommer.
For et par år siden indledte vi også samarbejde med Musikhuzet i Rønne, og det er
også en rigtig solstrålehistorie. Musikhuzet skaffer mange gode spillemandsgrupper
til Bornholm, og vi hjælper ivrigt med at sælge billetter. Til gengæld har vi stor indflydelse på hvem, der skal komme og spille og hvornår.
Og sidste week-end i marts bakkede Musikhuzet os op, da vi ønskede at lave noget opfølgning på en TV-udsendelse om Bornholms Folkedansere. Vi fik lov til at
bruge Musikhuzet til arrangementet og de sørgede for, at vi blev optaget til foromtale i TV2 Bornholm, og sørgede for omtale i øens avis.
Vi har også et godt samarbejde med Dans og Musik under DGI Bornholm. Selvom DGI
har nedprioriteret området, kæmper vores Dans og Musik udvalg videre, og vi forsøger
at støtte dem bedst muligt.
Vi har også et rigtig godt forhold til LDF region Hovedstaden, hvor vi håber at kunne
udbygge samarbejdet og lave arrangementer sammen til glæde for folkedansere og
LDF. Jeg tror på, at vi kan få folkedansere til at rejse herover, hvis vi har et godt arrangement. Dansefestivallen kunne være en glimrende mulighed.
Dansefestivallen – i år 6.-9.juni – er også et eksempel på samarbejde. Team Bornholm er professionel i turistbranchen, og de hjælper os med alt praktisk omkring
rejser og indkvartering. Team Bornholm er gode til at lave en pakkerejse til en meget rimelig pris. Man kan deltage som forening, men man kan også tilmelde en
mindre gruppe. Så fyld en bil og kom til festival!
En TV2 medarbejder gav mig et tip til en ny samarbejdspartner, som måske kan
skaffe nogle unge dansere. Det skal vi til at kigge lidt på!
Se mere om Bornholms Folkedansere på www.bornholms-folkedansere.dk
Med venlig hilsen
og god samarbejdslyst!
Niels Anker

Tak til Ejlif
Vores danseleder gennem 33 år, Ejlif Andersen, har valgt at
stoppe ved afslutningen af denne sæson.
Ejlif har gennem alle årene været utrolig trofast og har på dygtig og humoristisk facon ført os gennem folkedansens mange
udfordringer.
Vi siger Ejlif mange tak for indsatsen, og benytter samtidig lejligheden til at udnævne ham til æresmedlem.
Ejlif bliver heldigvis i foreningen, idet han sammen med Hanne-Mette fortsætter som danser.
Vipperød og Omegns
Folkedanserforening
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Region
Syddanmarks
Modigste
Dansere
Som bekendt blev regionsmesterskabet for par aflyst i Region Syd grundet manglende tilmelding (3 par). I stedet blev vi
tilbudt at deltage hos Region
Midtjylland. Da dagen oprandt,
var vi kun 1 par tilbage. Der
var 3 par fra Midt og os. Vi fra
Syd var så frække at løbe med
guldet. Undskyld Midt!
Ulla Pedersen
og Kaj Friis

Medlemmerne 

Regionsmesterskabet

for region Hovedstaden og region Sjælland
blev afholdt med 4 par på Østervangsskolen i Roskilde den 30. marts 2014

Følgende par vandt:
Guld

Sidsel og Andreas Lorenzen, Herlev
Folkedanserforening
Sølv

Else Merete og Ernst Pedersen, Ramsø
Folkedanserforening
Bronce

Conny og Poul Graae, Ramsø Folkedanserforening

STORT TILLYKKE TIL ALLE!
4. pladsen Karen Olsen og Jørn Pedersen, Faurboegnens Folkedansere
Da Sidsel Lorenzen ikke er hjemme og
kan deltage i landsfinalen den 10. maj,
blev Karen Olsen og Jørn Pedersen tilbudt den plads i Middelfart som det 3.
par.
Poul Erik Christensen
& Leif Madsen

Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2014

23

Medlemmerne 

Hvordan får vi flere DM hold?
I hver region burde der være mindst 3 forskellige seniorhold
og 3 hold til åben række, men hvordan kommer det i gang?
Hvor kan man tilmelde sig, hvis man har lyst til at være med
på sådan et hold?
Nej, desværre findes denne mulighed nok ikke endnu, men
mon ikke det kommer.
•
•
•
•
•
•

Hvor er der et lokale?
Hvem vil gerne spille?
Hvem vil gerne instruere?
Hvem vil gerne danse?
Hvordan med økonomien?
Hvem vil koordinere
igangsætningen?

En betingelse for at kunne starte er jo :
at have et lokale, musik og en instruktør, men så sandelig
også interesserede dansere og ILDSJÆLE.
Rundt om i landet findes der jo rigtig mange opvisningshold
og grupper, der danser regelmæssigt sammen. De er vel of-

test startet, ved at en ILDSJÆL har snakket med nogen om
det – og tænkt – lad os prøve….
• Nogle grupper rejser meget. Er det så danselysten eller rejselysten, der driver værket?
• Nogle grupper konkurrerer. Er det så danselysten eller er
det konkurrencen, der trækker?
• Nogle grupper samles for samværet. Er det danselysten eller samværet, der trækker mest?
Det er helt sikkert, at deltagerne på alle holdene får mange
gode timer sammen og det er uanset, om formålet er konkurrence, rejseaktivitet eller samværet, men hvorfor ikke både
konkurrere og rejse og hygge sammen?
Alle disse hold er helt sikkert med til at højne kvaliteten i
Dansk Folkedans og nogen af holdene kan måske også være
medvirkende til at tiltrække nye dansere i alle aldre, men
det kræver jo også, at der er steder, hvor begyndere har lov
at være ”dumme” sammen, så her kunne der også være brug
for mindst 3 steder i hver region, hvor begynder-dansen
starter.

Resultatet for Regionsmesterskaber i
folkedans for par i Region Nordjylland
Søndag blev der i Sæby Kulturhus afholdt regionsmesterskab
for par i folkedans. Der deltog syv par fra forskellige foreninger i Region Nord. Der blev konkurreret i to bundne danse og
en fri dans, hvor parrene selv havde koreograferet forløbet.
Der var fin opbakning til de deltagende par fra de ca. 100
fremmødte tilskuere. Landsforeningen Danske Folkedansere
havde tre dommere til at bedømme de deltagende par, niveauet var højt, og der var spænding om resultatet. 1. pladsen gik til Inger Nielsen, Frederikshavn og Ture Andersen,
Hjørring. 2. pladsen til Kirsten Bjerre og Erik Kristensen, Tårs,
3. pladsen til Alice og Kjeld Nielsen, Frederikshavn.
De tre bedst placerede par fik en indbydelse til at deltage i
landsmesterskabet i Middelfart den 10. maj.
Det var en rigtig god eftermiddag med konkurrence, fællesdans og hyggeligt samvær og højt humør.
Vita Ugilt
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Måske kunne flere foreninger gå sammen om at starte et hold
for begyndere og et andet hold for opvisninger og konkurrencedans. Regionen vil helt sikkert gerne være behjælpelig,
hvis der er behov for det.
Unge mennesker tiltrækkes af sportsgrene med konkurrence,
så derfor er det også nødvendigt, at vi medvirker til, at vores
sport, folkedansen kan få bedre vilkår for denne aktivitet.
Hvorfor stiller I ikke op til DM som par eller med et hold?
• Er det fordi der ikke er træningsmuligheder for par, hvor I bor?
• Er det fordi der ikke findes et hold, hvor I bor?
• Er det fordi der ikke findes en række, I synes passer til jer?
• Er det fordi det er for tidskrævende?
• Er det fordi I lige mangler at blive prikket?
Kom til Lillebæltshallerne lørdag den 10. maj og vær med til
at gøre DM-dagen til en festlig dag for både dansere og tilskuere og måske tænker I så, at det kunne være sjovt at stille
op næste gang.
Vi ses måske
Hilsen Svend og Bente Johansen fra Sydfyn

Sjællandske Børneog Ungdomsstævner
”Eftersnakmøde” og generalforsamling i ”Sjællandske Børne - og Ungdomsstævner” (SBU) og dens
støtteforening af 1968 (SBUS) afholdes mandag den
16. juni kl. 19.00 i Glostrup.
Dagsorden, med adresse, sendes pr. mail til de foreninger, som har deltaget i stævnerne i 2013 og
2014.
Dagsorden kan hentes på www.sjællandskebørnestævne.dk
Lissi Helveg Madsen

Barnlek 2014
Vi er nu kun 2 måneder fra Årets stævne – Som de
fleste ved er det i år på Island at de Nordiske børn
og unge samles.
Vi er 69 dansere (heraf 64 under 18 år), 22 musikere (heraf 8 under 18år) i alt er der 127 deltagere fra
Danmark – kun 20 deltagere færre end i Norge
2008.
De fleste ankommer dagene før stævnet og har
meldt sig på udflugter rundt på Island – 62 skal se
Gullfoss fordelt over 3 dage og 22 skal på tur på islandske heste.
Vi skal deltage i Workshops og Pr-opvisninger fredag og have Nationalopvisning på arbejdermuseet
lørdag sammen med de andre Nordiske lande.
Vi glæder os meget til at se jer alle samme til Juli.
HUSK at det stadig er muligt at tilmelde dig – nu
med et tillæg på 10% på stævnemærket.
Hilsen
Nationalkomiteen
Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2014
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Unge Folkedansere
– så er vi i gang!
Som du måske husker, så tog LDF’s B&U-udvalg i efteråret 2012 initiativ til at oprette en ny landsdækkende forening for unge folkedansere – og det var
præcis, hvad foreningen er kommet til at hedde: Unge Folkedansere!
Idéen opstod ud fra Regionskonferencen i Hundested
i 2012, hvor der blev drøftet, hvad der kunne gøres
for at samle unge dansere, der ikke nødvendigvis er
medlem af en forening, der danser en gang om
ugen, men som stadig ønsker et netværk med andre
unge dansere i hele landet.
Medlemmerne og bestyrelsen

Ved Landsstævnet i Hundested 2013 blev 30 unge medlem af foreningen, og yderligere 13 er efterfølgende blevet medlem. Der er nu 19 personer, der er primært medlem af LDF gennem UF, og vi ser derfor at vi gør en forskel med denne forening!
Ved generalforsamlingen for UF, der blev afholdt i marts, fik foreningen to nye unge bestyrelsesmedlemmer; Christian Bach Albertsen på 20 år og Hanne Romme
Henriksen på 27 år, som vi glæder os til at arbejde sammen med! Bestyrelsen består desuden af Morten Lisberg, 23 år, der er formand, Rikke Rasmussen, 25 år,
Annette Jepsen og Jeanne Hermann. De to sidstnævntes aldre diskvalificerer dem
desværre til langvarige bestyrelsesposter i UF, så det er planen at de to skal erstattes af yngre kræfter på generalforsamlingen i 2015. Altså bliver der nogle ledige pladser i bestyrelsen til generalforsamling i 2015, hvis det kunne have interesse, så spørg en fra bestyrelsen.
Ungedans på Sjælland

Et af ønskerne med foreningen var endvidere, at der skulle startes nogle regionale
dansehold/workshops og indtil nu har ’Ungedans på Sjælland’ kørt i alt 8 gange
siden dets start i foråret 2013. Dette arrangement støttes økonomisk af LDF Region
Sjælland, hvilket har gjort det muligt at give de unge nogle fede workshops, der
samler de unge på tværs af landet. For på trods af at det afholdes på Sjælland har
vi haft dansere fra både Fyn og Jylland flere gange. Og både medlemmer og ikke
medlemmer af LDF. Og støtten fra Region Sjælland har samtidig været med til at
flere har meldt sig ind i UF – så de har også været med til at gøre en forskel.
UngdomsCamp på Frede14

En del af det som UF arbejder på lige nu, er blandt andet at hjælpe med at samle
alle unge deltagere på Landsstævnet i Frederikshavn på den nyoprettede: UngdomsCamp, der vil være samlet omkring et stort partytelt stillet op til brug for de
unge, der ønsker at ligge i telt på årets Landsstævne.
Håbet er, at UF med tiden vokser sig større og at der bliver endnu flere, og at vi
dermed får skabt et større netværk og fællesskab blandt de unge folkedansere, der
befinder sig rundt omkring i landet.
Kontakt bestyrelsen på formanduf@hotmail.com hvis du ønsker medlemskab, eller
har andre spørgsmål eller spændende initiativer.
//Bestyrelsen af Unge Folkedansere
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UngdomsCamp på
Frede14
Er du UNG?

Skal du på Landsstævnet i Frederikshavn?
Så meld dig til at bo på årets nyetablerede ’UngdomsCamp’, der vil
samle sig omkring et stort PARTYTELT stillet op til brug for de unge
på årets landsstævne!
Fordelene ved at deltage her er, at
alle unge bliver samlet på et sted,
samt at du kommer til at ligge helt
centralt på stævneområdet, i stedet
for at skulle bo på skolen, der ligger
et par km væk. Så husk at få arrangeret at have telt med i år! For at
gøre det endnu lettere for jer, bliver
der også arrangeret afhentning af
bagage på stationen for alle unge
der kommer med toget.
Hvis du ønsker at bo på UngdomsCamp’en, så meld dig til ”Ungdomscamping” under logi ved tilmelding
på frederikshavn2014.dk
Vi håber , at I får glæde af partyteltet!
// LDF’s B&U-udvalg

annoncer 

Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

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

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

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

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

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

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

998,-

T E G L B O RG

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

518,-

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

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

Folkedragter – udlejes
Vævestue

Tinknapper

Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk

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

Telefon 7578 2227

Blanke – Mønstrede

Materialer til

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

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

Sted

Se blad nr.

Tilmelding

magasinpost-Smp

Aktivitetskalender

Dato

Landsforeningen Danske Folkedansere
10.05.14
31.05.14
13.-19.07.14
15.-17.08.14

Danmarksmesterskab
Dragttemadag
Landsstævne
Efteruddannelseskursus

Middelfart
Køng
Frederikshavn
Høng

07+08/13
03/14
18.05.14
01+02+03/14
04/14
01.07.14

SBU, Det Sjællandske Børne- og
Ungdomsstævne

Frederiksberg

03/14

Aldershvilestævnet
Landsstævnetræning

Bagsværd
Allerød

04/14
04/14

Landsstævnetræning
Midsommerstævne
Folkedansens Dag
Håndværker Dag

Sorø
Køge
Holbæk
Maribo

04/14
04/14
04/14
04/14

Odense

04/14

25.05.14

Galten
Holstebro
Silkeborg
Veng

03/14

01.05.14

Frederikshavn
Frederiks-havn
Rebild
Tjekkiet

03/14
04/14
03/14

01.06.14
01.06.14

B&U
23.-25.05.14

17.03.14

Region Hovedstaden
01.06.14
22.06.14

Se blad

Region Sjælland
15.06.14
28.06.14
10.08.14
24.08.14
13.-15.06.14

Sommertræf

Region Midtjylland
10.+17. 06.14
11.+18. 06.14
26.06.14
8.-10.08.14

Landsstævnetræning
Landsstævnetræning
Landsstævnetræning
Familiesensommerstævne

Region Nordjylland

Rubrikannoncer

03.05.15
25.05.14
08.-10.08.14
23.08.-30.08.14

Hjælpermøde
Landsstævnetræning
Regionstræf
Rejse til Mähren, Tjekkiet Bemærk
rettelse!

Damedragt til Salg

Sælges

Komplet Sønderjysk folkedanserdragt til dame
str. 38-40 sælges.
Mørk med silkevest og forklæde
Pris 1200 kr.
Kontakt på tlf 51 72 14 25

Damedragt Ry-Silkeborg, lyngfarvet
Str. 44/46, komplet. Alt håndlavet.
Tlf. 6595 1748

Sælges billigt
Hedebodragt (herre) med alt fra sko, kofte og høj
hat. Højde ca. 175 cm/str. M.
Jytte K. Hansen tlf. 45 81 16 26.

Randers herredragt
(lille/medium) sælges.
Brune fløjlsbukser, rød vest + alt tilbehør inkl.
sko str. 38. Prisidé: 2000,Tlf. 2532 2078 - Se mere:
www.nyborg-folkedansere.dk
/html/kobsalg.html

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

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

BORTGIVES
Salling-hovedtøj kan afhentes i Nørresundby for
annoncens - pris: kr. 50.
Tlf. 98 17 25 73, b.baekkel@stofanet.dk

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

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

Region Syddanmark

