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Konkurrencedagen 8. maj
Har du husket at bestille billetter til konkurrencedagen 8.
maj i Idrætsparkhallen i Nyborg?
Fristen for tilmelding til konkurrencemiddagen er desværre overskredet, men du kan stadig nå at bestille billetter
så du kan overvære konkurrencerne og/eller deltage i legestuen. Billetterne sælges dog også ved indgangen.
Tilmeldingen til konkurrencerne i pardans er nu afsluttet,
og desværre viste det sig at vi ikke kunne gennemføre alle rækker.
Der bliver en konkurrence i Ungdomsrækken, Åben Række
I og Åben Række II. Børne-, Junior og Unge Voksne-rækkerne må desværre udgå, men parrene der havde meldt sig
her er blevet tilbudt at stille op i de rækker der gennemføres.
Der er 5 hold der stiller op i holdkonkurrencen og det er:
· Dansernes Fornøjelse
· Fynbodanserne
· TUF-Dans
· 12 tur
· KIGYPOHA
Holdnavnene Dansernes Fornøjelse, Fynbodanserne og 12
tur genkender vi fra konkurrencedagen i 2008 og de får

denne gang konkurrence fra TUF-Dans og KIGYPOHA.
Dagens program ser herefter sådan ud:
Kl. 13.30
Velkomst
Kl. 13.40
Pardans Ungdomsrækken		
Kl. 14.10
Pause
Kl. 14.25
Præmieoverrækkelse for Ungdomsrækken
Kl. 14.35
Gruppernes frie program
Kl. 15.35
Kaffepause
Kl. 15.55
Pardans Åben Række 1
Kl. 16.30
Pardans Åben Række 2
Kl. 16.50
Fri dans for alle
Kl. 17.10	Præmieoverrækkelse for Åben Række I & II
og holdkonkurrencen.
Kl. 18.15
Fælles spisning
Kl. 20.00
Legestue
Kl. 23.00
Afslutning
Så I kan se – konkurrencedagen er et besøg værd så der
er kun at sige….
Vi ses den 8. maj i Idrætsparkhallen, Storebæltsvej 15,
Nyborg.
Konkurrenceudvalget

Genoptryk af sangbogen
– ”en grøn sangbog”
I skrivende stund har vi blot én sang, som det ikke er
lykkedes os at få rettighederne på plads til, nemlig sangen Noget om Helte. I sangbogen er trykt 7 vers med
tilladelse af forfatteren, Halfdan Rasmussen, desværre
døde forfatteren i 2003, og rettighederne er nu tilgået
arvingerne. Det viser sig, at digtet i sin oprindelige form
er med 9 vers og versene i en anden rækkefølge end i
sangbogen – desuden har 2 af versene et lidt andet indhold. Vi forsøger at opnå tilladelse til genoptryk af sangen i nuværende form.
I andre sangbøger (bl.a. DGI-sangbogen) er sangen trykt
med samme vers som hos os. Skulle det mod forventning
ikke lykkes at få tilladelse til genoptryk uden ændringer, er
det besluttet i sangbogsudvalget, at sangen må udgå, dette set i lyset af, at ændres sangen til at være som det oprindelige digt (findes i Tosserier fra 1955 side 161) vil dette betyde, at det bliver umuligt at synge sangen sammen
med forskellige sangbogs udgaver, da vers i så fald skal byttes om – nye vers tilskrives – enkelte vers ændres.
Der er i skrivende stund bestilt 170 sangbøger fordelt på
13 foreninger. HUSK at du til og med 5. maj kan bestille

en sangbogsforeningspakke bestående af 10 sangbøger
til kr. 900. Pakken skal være betalt senest 5. maj 2010.
Beløbet indsættes på Landsforeningens konto i Nordea:
Reg.nr. 2451 – konto nr. 6879 804 718 – husk at mærke
beløbet ”sangbog”.
Prisen på de nye sangbøger bliver kr. 100 pr. stk. – så
kære forening, der er penge at hente, hvis I bestiller og
betaler senest 5. maj 2010 – foreninger, der bestiller og
betaler senest 5. maj deltager i lodtrækningen om en
gratis sangbogspakke.
De bestilte og betalte sangbogspakker forventes udleveret fra salgsboden på Landsstævnet i Maribo.
Udvalget har ansøgt 6 papirgrossister om at sponsere
papiret til sangbogen – og vi har herved den glæde at
oplyse om, at papirgrossistfirmaet MAP DANMARK A/S
har givet tilsagn om at sponsere papir til sangbogen. Det
bliver i tidens trend ”en grøn sangbog” da papiret til
sangbogen er klimakompenseret. Indkøb af papir til sangbogen beløber sig til ca. kr. 10.000. Fra sangbogsudvalget takkes for bidraget.
Sangbogsudvalget
Trin
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FOLKEDANS I TIVOLI
Tivoli glæder sig til Folkedans i Tivoli

2010.

entré og Turpas til
Vi har den fornøjelse at kunne tilbyde
venner –
specialpris til deltagernes familie og
på siden.
dog kun via web-adressen nederst
ere modtager speciel
Alle optrædende dansere og musik
også købe Turpas til
indgangsbillet – men kan naturligvis
dresse.
specialpris via nedenstående web-a
0!

Vi ses i Tivoli den 23. og 24. maj 201

www.shoppen.tivoli.dk/folkedans
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Folkedans i tivoli
Priser: Alle optrædende deltagere – dansere/spille-

Kl. 14.35
Kl. 14.50
Kl. 15.05
Kl. 15.20

mænd - kommer gratis ind i Haven. Aktive får udleveret et armbånd, som vil gælde for begge dage.
For LDF/DFS familie/pårørende er priserne:
Voksne, fra 12 år - entre:..... kr. 80 (normalpris kr. 95)
Børn, 3-11 år - entre:.......... kr. 43 (normalpris kr. 50)
Voksne, fra 12 år - turpas:.kr. 150 (normalpris kr. 205)
Børn, 3-11 år - turpas:......kr. 100 (normalpris kr. 170)
Oplyste priser er pr. dag
DSB yder grupperabat. Deltagere, der kommer fra Danmark (undtagen lokalt i Hovedstadsområdet) kan købe
gruppebilletter med ca. 30 % rabat i forhold til den ordinære pris, hvis der er 8 eller flere der rejser samlet
til/fra København og de har reserveret plads i forvejen.
For deltagere der rejser lokalt i Hovedstadsområdet er
den billigste løsning at rejse på 10-tursklippekort.

Mandag den 24. maj
(Der veksles mellem opvisninger på Plænen og koncerter ved Pantomimeteatret)
Kl. 12.05 Farum-Brønshøj - Plænen
Kl. 12.30 Ramsø Spillemandslaug - Pantomimeteatret
Kl. 12.45 Danseben - Plænen
Kl. 13.00 Jan og Anders - Pantomimeteatret
Kl. 13.15 Region Sjælland - Plænen
Kl. 13.30 O’Langs - Pantomimeteatret
Kl. 13.45 Ramsø Folkedanserforening - Plænen
Kl. 14.00 Bachætte - Pantomimeteatret
Kl. 14.15 12-Tur - Plænen
Kl. 14.30 Værløse Folkemusikanter - Pantomimeteatret
Kl. 14.45 Danseben - Plænen
Kl. 15.00 Stry’fri - Pantomimeteatret
Kl. 15.15 Gladsaxe-Søborg - Plænen

Program for dagene
(Ændringer kan forekomme)
Søndag den 23. maj på Plænen
Kl. 12.05 Nord-Als Folkedansere
Kl. 12.20 Haslev
Kl. 12.35 Nordvest, Midtjylland
Kl. 12.50 Dans og Rejs, Fyn
Kl. 13.05 Nord-Als Folkedansere
Kl. 13.20 Region Midtjylland
Kl. 13.35 Midtlollandske Folkedansere
Kl. 13.50 Mellem Broerne
Kl. 14.05 Haslev
12
11
10
9
8
7
6
5
Kl. 14.20 Nordvest,
Midtjylland

3

2

1

0

Der vil være lokale for omklædning (dans/musik) under
Plænen. Det bliver helt sikkert et par forrygende dage
med opvisninger af høj kvalitet og velklingende spillemandsmusik. Så derfor: Skynd dig at bestille billetter til
dig og din familie på www.shoppen.tivoli.dk/folkedans.
Lad dig friste og ta’ så på fælles oplevelse i Tivoli i pinsen. Vi glæder os til at se jer i Haven den 23. og/eller
24. maj 2010. Du kan evt. printe et kort ud over Haven
ved at gå på www.tivoli.dk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Arbejdsgruppen
Event Tivoli
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Midtlollandske Folkedansere
Dans og Rejs, Fyn
Region Midtjylland
Mellem Broerne
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Forslag til B-medlemskab
I B&U-udvalget ser vi et problem i, at vi taber ungdomsmedlemmer, ikke mindst når de i forbindelse med studiestart flytter til en af de store uddannelsesbyer.
De barske uddannelsesvilkår – og ungdomskulturen i øvrigt – gør det ikke oplagt at opsøge en ny forening og
betale 6-800 kr for et medlemskab, som man hverken kan
eller har lyst til at udnytte. Enkeltmedlemsskab er naturligvis en mulighed – men stadig forholdsvis dyrt og som
bekendt udløser det ikke tilskud.
I en af Annette Jepsen oprettet gruppe på Facebook har
vi faktisk kontakt med omring 200 ”tabte” medlemmer.
Inspireret af, hvad man i flere år har gjort i Skive, skal
vi hermed lancere et forslag om et B-medlemskab:
Er man under 25 år, kan man blive medlem af de foreninger, som går ind i ordningen, for det, som et kontingent til landsforeningen koster + et mindre administrationsgebyr i alt 130 kr. B-medlemskab giver ikke ret
til at benytte foreningens tilbud. Foreningen kan evt.
fastsætte en særlig pris for B-medlemmer ved enkeltarrangementer. Men B-medlemmet er altså fuldgyldigt
medlem af Landsforeningen, modtager Trin & Toner –
og evt. anden information, og kan deltage i landsstævner og kurser på medlemsvilkår.

Som vi ser det, er der kun vindere ved ordningen:
Den unge bibeholder kontakten med miljøet, uden at
betale for noget, man ikke kan eller vil deltage i.
De deltagende foreninger får en kontakt til dygtige unge dansere, som kan tilkaldes i nødssituationer og inviteres til enkeltarrangementer, og som måske på et senere tidspunkt er klar til at blive A-medlem.
Landsforeningen får flere ”rigtige”, tilskudsgivende medlemmer.
Landsforeningens B&U-udvalg efterlyser foreninger, der
kunne tænke sig at gå ind i ordningen. B&U-udvalget
vil så forsøge at få kommunikeret navne og kontaktadresser på disse foreninger rundt blandt de unge, og
til de unge, der er på vej væk hjemmefra. Det ville være mest naturligt, hvis det var foreninger i de store uddannelsesbyer, der var interesseret. Men netop fordi tilknytningen til foreningen er af mere formel art, kan andre også være med.
Send en mail til Lars.boye.petersen@mail.dk eller ring
på 5494 4736– og I er med på listen.
På vegne af B&U-udvalget
Lars Boye Petersen

Magasinet BUNAD

Skandinavias eneste spesialmagasin om
bunader og folkedrakter
I Magasinet BUNAD finner du fyldige reportasjer og flotte
bilder av bunader fra hele Norge. Nå kommer også danske
og svenske drakter med. Bli kjent med mange av våre
dyktigste bunadtilvirkere, sølvsmeder, historikere og andre
spennende personer som har masse kunnskap om vår
draktskatt! Abonnér på Magasinet BUNAD. Kun NOK 352,Besøk våre internettsider: www.bunad-magasinet.no

r på
nné
Abo asinet
Mag D NÅ!
e
A
BUN tidliger
å et GRATIS!
f
g
o
mer
num

Foto: Laila Durán

Ja takk! Jeg vil gjerne abonnere på Magasinet BUNAD
Pris KUN kr. 352,- (NOK) pr. år. (4 utgaver rett i postkassen.)
Jeg får da også et tidligere nummer på kjøpet, og betaler kun porto for dette.
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Navn: ...............................................................................

Kvinnedrakt fra Læsø, som
presenteres i vårt mai-nummer.
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Adresse:...........................................................................
Postnr./Sted:.....................................................................

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
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Det kan vi også se og gøre på

Lolland
Kapitel 2

Har man så fået nok af at rende på museum, er der stadig mange muligheder for at få et par dage mere til at
gå. For ”golffolket” er her 6 gode og smukke baner, der
alle ligger i naturskønne omgivelser (Midtfalster, Nykøbing, Marielyst, Halsted, Maribo og Lalandia).
Her er mage afmærkede cykel- og vandreruter f.eks. i
Nykøbing, Nakskov-Rødby, Falsters Østkyst. Til maj åbner en ny ”Marguerite-rute”. Den er flyttet længere ind
på øen (Lolland) og med udgangspunkt i Tårs – færgehavnen – fører ruten med mange afstikkere til forskellige seværdige steder over Bandholm og Maribo til Nysted. Herfra fortsætter ruten til Falster.
Marielyst Adventure, der ligger ud til Bøtø Ringvej, er
et ”legeområde” med aktiviteter for hele familien, og
længere sydpå på Godthåbs Alle ligger en Go Cart bane.
Med bil kan en ”Herregårdstur” anbefales for interesserede: Vindeholme, Corselitze, Pederstrup, Halsted
Kloster, Frederiksdal, Gammelgård. For kunstinteresserede er der en masse at gå efter. Her er mange kunsthåndværkere og gallerier, og jeg tør næsten ikke begynde at remse op, men jeg kan henvise til: www.den–
lille-turisme.dk, der kan I finde mange af dem. Denne
side kan også bruges, hvis I har lyst til at gå i gårdbutikker, der er efterhånden en
hel del med rigtig gode kvalitetsvarer f.eks. Knuthenlund,
der har specialiseret sig i fåre- og gedeavl.
For lystfiskere er der rige muligheder, bådture fra bl.a. Nakskov, for kystfiskeri, fiskeri i
søerne og ”Put and Take”. Men
husk fiskekort.
For ”møllevenner” er der også
noget at gå på jagt efter. På
Lolland-Falster har vi 5 stubmøller tilbage, deraf ligger de
fire på deres oprindelige plads,
og den sidste på Frilandsmuseet i Maribo. Det er Kappel,
Stovby, Torkildstrup og Østofte. Der er nogle flere ”Holland-

ske møller”, 4 af dem kan besøges: Gedesby, Kettinge,
Majbølle og Vindeby, men kontakt det lokale møllelaug
for at få åbningstider.
Overnatningsmuligheder? Flere steder er der bygget
shelters til primitiv overnatning, og ellers har vi alt fra
store og små hoteller, Bed and Breakfast, Herregårdspensioner, Sankt Birgitta Klostret og dejlige campingpladser og så selvfølgelig udmærkede vandrerhjem. Få
hjælp på turistkontorerne til at finde det helt rigtige
sted for jer.
Dette blev kun en ”løsagtig” opremsning, men jeg håber, det har givet nogle ideer og lyst til at ”undersøge”
Lolland-Falster lidt nøjere.
Jeg slutter med nogle få web-adresser, hvor I kan hente ideer og oplysninger.
www.naturnet.dk (grønne guidede ture)
www.dvl.dk (for vandrere)
www.visiteastdenmark.com (cykelruter)
www.riderutelolland.dk (rideinteresserede)
www.fisketegn.dk (lystfiskere)
www.tastelollandfalster.dk (gårdbutikker m.m.)
Ib Müller Larsen
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Håndarbejde
Uddannelse i Dragtsyningsteknikker
11.–17. september 2010 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 seks 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 1700- og 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.
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.
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.
Hold 4:
Tilskæring af snøreliv/bul, syning af vest, undervisningslære, båndvævning, syning af floss og syning af
knaphuller til veste og kofter.
Hold 5:
Opmåling, pibning, hulsømme og tællesyning, syning
af kvindetrøje, brug og tilpasning af broderimønstre og
tilskæring af tøj med ærmer.
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med tradition
Hold 6:
Syning af detaljer på mandstrøje/kofte, syning af skindbukser og skindbroderi, stil og materiale, kniplingssyning på tyl, frynser til sjaler og opmåling.
Fællestimerne om aftenen vil i år komme til at omfatte fremvisning af dragter, udstilling af gamle dragtdele,
foredrag ved Laila Glienke om ”Hvide broderier fra Hedeboegnen” og Gitte Nødskov om ”Strikningens historie”.

Optagelse:
Midt i august vil det blive meddelt hver enkelt, om man er optaget på kurset. Samtidig vil man modtage girokort til indbetaling. Kursister, der allerede er påbegyndt
uddannelsen, kan regne med optagelse.

Undervisere:
Karin Becker, Kirsten Emiland, Lisbeth Green, Inger-Marie Holm, Tove Jensen, Anna-Margrethe Jonsson, Birte
Moshage, Gitte Nødskov, Lis Sonne Svendsen, Inge Sølling og Ketty Weile.

Kursusleder:
Gitte Nødskov, Kingosvej 20, Frederiks,
7470 Karup J. Tlf. 8666 2361
E-mail: gitte.noedskov@dlgmail.dk

Ankomst:
Lørdag den 11. september fra kl. 15.00

Afrejse:
Fredag den 17. september kl. 9.30
Bemærk at vi i år begynder lørdag og slutter fredag!

Indkvartering:
Dobbeltværelse med opredning og fælles bad = intet
tillæg (indregnet i kursusprisen)
Dobbeltværelse med eget bad = tillæg 400 kr. (200 kr.
pr. person)
Enkeltværelse med fælles bad = tillæg 350 kr.
Enkeltværelse med eget bad = tillæg 550 kr.
Kursuspris:............................................... 5.150 kr.
LDF tilskud:.............................................. 2.050 kr.
Din medlemspris:................................... 3.100 kr.
Prisen er inklusive kursusmaterialer

Tilmelding senest 1. juni 2010
Via hjemmesiden www.folkedans.dk
Du kan også bede om at få et tilmeldingsskema på Danske Folkedanseres Sekretariat, tlf. 6618 5860, folkedans@dif.dk .
Trin
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Kur s er

Efteruddannelseskursus

på Sjælland 20.-22. august 2010

Har du hang til inspiration? – så kom til Høng.
Efteruddannelseskurset på Høng Landbrugsskole indeholder også i år nogle emner, som vi tror vil interessere såvel den nyuddannede som den mere rutinerede instruktør. Også instruktøraspiranter og erfarne dansere
er velkommen på kurset. Som traditionen byder vil der
også i 2010 være 2 hovedtemaer for kurset.
Sidste år beskæftigede vi os jo med Slesvig-Holstenske
danse, så denne gang rykker vi lidt længere nord på med
temaet Danse fra Sønderjylland og Vestkysten.
I år 2000 udgav Danske Folkedanseres Spillemandskreds
et hæfte med titlen ”Danse fra Vestkysten”. Dette hæfte indeholder noder og dansebeskrivelser på en række
danse fra den jyske vestkyst og øerne ud for denne. Dette repertoire supplerer vi så med danse fra Sønderjylland,
hvad der jo er helt naturligt når det er en ægte sønderjyde som Lone Schmidt, der er instruktør på kurset.
Svenske pardanse. Under denne overskrift gemmer der
sig et stort og spændende emne. Scottish-variationer
– der findes jo mange andre end lige netop de 8 fra
”Svensk Scottish”. Mazurka, hambo, snoa, polska og
polkavarianter– der er mange muligheder. Alt dette har
vi lagt i hænderne på Kirsten Møller fra Næstved, der
har interesseret sig for og undervist i den svenske pardans i mange år.
Lone Schmidt havde vi jo fornøjelsen af at have som
instruktør sidste år, og vi glæder os til at byde hende
velkommen igen, og samtidig siger vi velkommen til
Kirsten Møller som ny instruktør.
Den musikalske side af sagen er igen i år lagt i hænderne på Line Gjessø Hansen og Peter Eget.
At vi har valgt emnet Svenske Pardanse hænger også
sammen med at det spillemandskurus der afholdes si-

deløbende med dansekurset har overskriften ”Svenske
Pardanse – melodier og spillestil”.
Her vil Lone Nielsen Darger som i mange år har dyrket
de svenske melodier og den svenske spillestil sørge for
at få det rigtige ”taw” og sving ind i melodierne.

Kursussted:
Høng Landbrugsskole, Finderupvej 8, 4270 Høng

Ankomst og afrejse:
Fredag den 20.8.2010 kl. 18.00
Søndag den 22.8.2010 kl. 14.00

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

Kursuspris:
Kursus, ophold og forplejning:..................... 1710 kr.
LDF tilskud..................................................610 kr.
Din LDF-medlemspris.............................. 1.100 kr.

Tilmelding:
Tilmeldingsskema rekvireres på Sekretariatet på tlf. 6618
5860 eller du kan tilmelde dig på hjemmesiden www.
folkedans.dk under Kurser/Efteruddannelse for Instruktører/Høngkurset.
Betaling skal ske ved tilmeldingen og kan ske med check
eller over netbank som indbetalingskort med kortartkoden 73 på kreditor nr. 87 284 263, angiv kursus/stævne og navn som tekst.
Ved afbud op til 14 dage før kurset tilbageholdes 10%
af kursusprisen i administrationsgebyr. Se i øvrigt afbudsreglerne på www.folkedans.dk under Kurser.

Tilmeldingsfrist
1. juli 2010
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Kursusleder:
Egon Agerskov, Villavej 14, 4340 Tølløse
tlf.: 5918 6338, E-mail: egon@folkedans.dk
Med venlig hilsen og på gensyn i Høng
Egon Agerskov
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Spillem ands kr eds en

Temakursus Høng
20.-22. august 2010

Svenske Pardanse – melodier og spillestil!
Efter Spillemandsmessen i 2009 har vi fundet et helt
nyt og spændene tema til kurset i Høng 2010. Mange
spillemænd elsker jo at spille udenlandske melodier –
og især ”låterna från hinsidan” – vore svenske naboer
– er populære.
Vi har derfor allieret os med Lone Nielsen Darger, som
i mange år har dyrket de svenske melodier og den svenske spillestil for at få det rigtige ”taw” og sving ind i
dansen. Og der er ingen tvivl om, at mange af vore
dansere elsker, når der spilles op til hambo, schottisch
eller en god svensk vals. Vi kommer igennem flere af
disse typedanse = pardanse, men der bliver måske også plads til en god Snurra eller en svensk Mazurka.
Lone har lovet at finde melodier frem, der repræsentere et bredt spektrum af de svenske pardanse – og både
lette og lidt mere svære stykker, der matcher kursets
målgruppe med niveau 2 og 3 – se evt. spillemandskredsen hjemmeside: www.spillemandskredsen.dk
Årets instruktør er som nævnt Lone Nielsen Darger, der
er kendt i mange spillemandssammenhæng omkring det
midtsjællandske område – ikke mindst fra gruppen
”Strøgorkesteret” – der er udsprunget af folkemusikmiljøet i Roskilde. Lone er professionel musikskolelærer og
håndterer som hovedinstrumenter piano og violin med
samme dygtighed.
Du vil få et udbytte, der betyder at du fremover har
bedre og nye melodier i ”værktøjskassen”, når der er
brug for at diske op med en god svensk pardansemelodi til glæde for såvel ørerne som dansebenene hos publikum. Der er altså masser af nyt og spændende materiale at glæde sig. Vel mødt på Tema-Kursus i Høng.

Ankomst / Afrejse:
Fredag den 20. august kl. 18.00 / Søndag den 22. august
kl. 13.00

Indkvartering
2 personer på elevværelser med bad og toilet. Medbring
sengetøj, linned og håndklæder.

Pris
Kursuspris:.............................................1.600,- kr.
DFS tilskud:..............................................500,- kr.
Din pris som DFS-medlem:....................1.100,- kr.

Tilmelding:
Tilmeldingsfristen er 31. juli 2010. Rekvirer tilmeldingsskema hos kursuslederen eller tilmeld dig online på DFS
hjemmeside: www.spillemandskredsen.dk
Du vil efter tilmeldingen og betaling modtage bekræftelse.

Kursusleder:
Michael S. Petersen, Ramsø, Søvænget 16, 4621 Gadstrup. Tlf.: 4619 1134, E-mail: mich@ramso.dk
Har du hang til Høng?
Ellers kan du let få det!

Michael S. Petersen, Ramsø
kursusleder

Praktiske oplysninger:
Instruktør:
Lone Nielsen Darger, Violin og piano
Kamillehaven 8, 430 Hvalsø
Tlf.: 46491061, E-mail: LoneOgPer@vip.cybercity.dk

Kursussted:
Høng Landbrugsskole, Finderupvej 8, 4270 Høng
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S p illem a n d skre d se n

Ny CD med

fortryllende musik
Svip Svap Svovlstikker er titlen og bag CD´en er 2 særdeles garvede danske folkemusikere
Sonnich Lydom og Morten Alfred Høirup.
Og hvad har de så fundet på i deres nydannede duo? Vi
kommer med på en rejse, hvor vi oplever de to musikeres passion for den traditionelle danske folkemusik. De
er gået tilbage til 1700-tallet og har fundet nogle dejlige dansemelodier, nogle gode folkesange og krydret
det hele med 3 nye melodier.
Sonnich Lydom spiller på 1- og 2-radet diatonisk harmonika og på blues og tremolomundharpe, og Morten
Alfred Høirup synger og spiller på guitarer. Desuden
medvirker flere gæstesolister, som de to musikere har
mødt på deres folkemusikrejser ud i verden.
Titlen på CD´en Svip, Svap Svovlstikker er ligeledes titlen på en af melodierne på CD´en, nemlig Allemagasej
fra Fanø. Der kan også nævnes en Keraus, som er ble-

Søndag 23. maj
2010 kl. 10.30

vet meget populært de senere år. Til slut på en fest, et
kursus, et stævne danses der Keraus, hvor alle danner
en lang kæde og løber igennem alle lokaler. Måske er
disse melodier ikke så kendte, men hvem ved, det bliver de måske nu.
I pixibogen, der følger med CD´en kan vi finde historien om de 13 melodier og pixibogen er værd at studere.
De to musikere formår på deres helt egen facon at fortolke melodierne på en gang smukt og stemningsfuldt
og samtidig med masser af energi og nerve.
CD´en kan købes hos Erling Olsen, Go´ danish folk music, www.gofolk.dk, tlf. 7572 2486
Dorthe Linde Jørgensen

Jægerspris Folkedansere
Tjen over kr. 500- for 2. lektioners arbejde.
Vi mangler en instruktør til at lede dansen
samt en musiker til forenklet folkedans.
Vi øver mandag aften fra kl. 18.30 til 20.30.
Henv. Henning Pedersen 47503252

Værløse Folkemusikanter under ledelse af Finn
Jacobsen opfører Spillemandsmessen. Sognepræst Poul Joachim Stender er prædikant. Musikken er skrevet af Ivan Bjerre Damgård og
Michael Sommer. En spændende og meget anderledes gudstjeneste.
Kirke Såby Kirke
Bogøvej 8A
4060 Kirke Såby

Sommerdans i Låsby 2010
Låsby og Omegns Folkedansere
afholder sommerdans mandag d. 17. maj kl. 19.30–
22.30
Det foregår i Låsby Hallen, Niels Bohrsvej 1, Låsby.
Instruktør: Tove Juhl Jensen.
Pris: 25 kr.
Medbring selv kaffekurv.
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Rejseholdets afslutningslegestue
Vi håber, at du allerede har tilmeldt dig Rejseholdets
sidste arrangement, men ellers kan du nå det endnu.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage.
Lørdag den 29. maj 2010 kl. 19.00
i Hadsten Idræts- og kulturhus Sløjfen, Evald Tangs
Allé 45, 8370 Hadsten
Pris: 100 kr. for entré, kaffe og natmad
Tilmelding til Anine Kirk Todsen på anine@todsen.
eu, tlf.: 5099 2935 eller til Lene Michaelsen på jan_
mic@post7.tele.dk, tlf.: 8782 7028. Senest den 7. maj
2010.
Se mere i marts nummeret af Trin & Toner.

Det s ker i din r egio n

Region syddanmark
Sommertræf 28.-30. maj 2010
Selve sommertræffet foregår i Den Fynske Landsby lørdag.
Program - Fredag
Kl. 16.00
Campingpladsen åbner.
Kl. 19.30-23.00 Legestue på Hjalleseskolen.
	Instruktører: Jackie Søndergård, Rebekka Corell, Hanne Præst.
	Musik: Christoffer Dam, Claus Lisberg,
Egil Husmann, Pris. 65,00 kr. inkl. kaffe
og kage
Program - Lørdag
Kl. 10.30
Faneindmarch i Landsbyen
Velkomst v/Grete Pedersen
	Åbningstale v/museumschef Torben Grønnegaard Jeppesen
Kl. 11.15
Spontandans i Landsbyen
Kl. 13.30
Fælles march til festpladsen
Kl. 14.00-16.00	Opvisning på scenen af distriktsgrupper,
Mellem Broerne og Fynbodanserne
Kl. 20.00-23.30 Legestue på Hjalleseskolen
	Instruktør: Inger Lehnskov og Rune Pedersen
	Musik: Claus Lisberg, Mogens Hermansen, Hans Christian Frederiksen og fynske spillemænd.
	Pris. 65,00 kr. Der kan købes kaffe oglagkage for 25,00 kr.  
Program - Søndag
Kl. 10.00-ca.12.00 Byvandring i H.C. Andersens Odense
Guide: Hans Ole Jasper
	Man mødes i Hans Jensens Strædet ved
Under Lindetræet.
Max 30 deltagere
Arrangører: LDF Region Syddanmark
Sammenslutningen af folkedanserforeninger på Fyn
DGI Fyn

Har du husket at tilmelde dig?
SOMMERDANS PÅ SKAMLINGSBANKEN
Fredag den 18. juni 2010
Vi byder på:
·	Indtagelse af lækker sommermenu i Restaurant Skamlingsbanken eller det sikkert lige så lækre indhold af en
medbragt madkurv.
·	Masser af folkedans under ledelse af Marianne Thomsen,
Annette Luice Rasmussen og Jens Erik Nielsen.
·	Glad spillemandsmusik leveret af regionens spillemænd
under ledelse af Flemming Møller Serritzlew-Kristensen
· Kaffebord med boller og lagkage
· En god aften i glade danse- og spillevenners lag
Læs alt om priser osv. i martsnr. af Trin & Toner eller på

www.folkedans.dk under Region Syddanmarks aktivitetskalender.
Tilmeldingsfrist er 8. juni – der er kun plads til ca. 150 personer, så tilmeld dig hellere i dag end i morgen!
Vi glæder os til at se jer!
Danseudvalget Region Syddanmark
Bjert/Stenderup Folkedanserforening

Region nordjylland,
MIdtjylland og syddanmark
indbyder herved til
Instruktøraspirantkursus i dagene 5.7. november 2010 i Viborg
Du kan jo lide at danse folkedans, men overvejer du,
om det ville være noget for dig at blive instruktør?
Så er dette kursus skræddersyet til dig! Det er første
trin i en egentlig instruktøruddannelse, hvor du under
trygge forhold kan prøve, om det er noget for dig. Hvis
det er tilfældet, kan du så fortsætte på LDF instruktørkursus i Bjerringbro.
Du vil få tildelt opgaver i form af danse, som du skal
instruere dine medkursister i, ligesom du sammen med
de andre instruktøraspiranter vil stå for legestuen lørdag aften. Birthe Jørgensen vil være instruktør på kurset, så du er i gode hænder hvad angår vejledning, støtte og gode råd.
Der optages også dansere, så du må gerne tage din kone/mand/kæreste/ven/veninde med på kurset.
Tilmelding og program m.v. kommer i september nr. af
Trin & Toner, nu er du advaret!
Med venlig hilsen og på forhåbentlig gensyn
Jørn Nødskov, kursusleder
Tlf.: 8666 2361
E-mail: joern.noedskov@mail.dk

Region hovedstaden
Kom til sommerdans
Onsdag den 19. maj kl. 19.30–21.45
Chr. Havns Skole, gymnastiksal nr. 10
Onsdag den 9. juni kl. 19.30–21.45
Peder Lykke Skole, Idrætshal nr. 11
Instruktører: Mette, Carsten og Helle
Spillemænd: Toke m.fl.
Prisen er 35,00 kr. Øl og vand kan købes
Tilmelding til Helle Madsen på tlf. 3879 8283 eller email helle@folkedans-hs.dk
Kom og få nogle fornøjelige timer - alle kan være
med!
Danseudvalget
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D et sker i d in re g ion

Træninger til Landsstævnet i Maribo
Som en lille serviceydelse overfor alle dem, der skal deltage i opvisningerne ved Landsstævne i Maribo, følger
hermed en samlet oversigt over regionernes stævnetræninger – lige til at sætte på køleskabsdøren!

Region nordjylland
Tirsdag den 8. juni i Ridemandsmølle
Tirsdag den 15. juni på Sæbygårdskolen
Tirsdag den 22. juni på Hasseris Gymnasium
Man skal deltage i fællestræningen i Ridemandsmølle i
Godthåb den 8. juni eller i Sæby på Sæbygårdskolen
den 15. juni. Desuden er der mødepligt til fællestræningen i Aalborg på Hasseris gymnasium den 22. juni.
Alle gangene kl. 19.30.

Region midtjylland
Østlige del
Århus området, Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170,
8268 Viby J
Tirsdage den 8. og 15. juni 2010, kl. 19.00
Vestlige del
Bibliotekssalen i Ikast, Grønnegade 25, Ikast
Torsdage den 10. og 17. juni 2010, kl. 19.00
Fællestræning for hele regionen
Vium-Hvam Sognegård, Vilhelm Skyttesvej 32, Vium
8620 Kjellerup
Torsdag den 24. juni 2010 kl. 19.00

Region syddanmark
1. træning
Tirsdag den 25. maj kl. 19.30-22.00 - Nordagerskolen,
Rolighedsvej 16, 5750 Ringe
Torsdag den 27. maj kl. 19.30-22.00 - Frøslevlejrens
Barak 80, Lejrvej, 6330 Padborg
Torsdag den 27. maj kl. 19.30-22.00 - Mødestedet, Nygade 29, 7200 Grindsted
2. træning
Tirsdag den 8. juni kl. 19.30-22.00 - Nordagerskolen,
Rolighedsvej 16, 5750 Ringe
Torsdag den 10. juni kl. 19.30-22.00 - Frøslevlejrens
Barak 80, Lejrvej, 6330 Padborg
Torsdag den 10. juni kl. 19.30-22.00 - Mødestedet, Nygade 29, 7200 Grindsted
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Fællestræning for hele regionen
Torsdag den 24. juni kl. 19.30-22.00 - Bakkeskolen, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
Man vælger selv, hvor man vil køre hen til 1. og 2. træning. Den 3. træning er fælles for alle opvisningsdansere, uanset hvorfra i regionen man kommer, så vi kan
få samlet de tre mindre grupper til ét stort opvisningshold, inden vi drager til Maribo.
Hvis man vil deltage i regionsopvisningen skal man deltage i mindst 2 træninger, hvoraf den ene skal være
fællestræningen den 24. juni. Hvis man er forhindret i
at deltage i en af de ”lokale” træninger, skal man give
instruktøren besked og sørge for en substitut.
Der er ligeså mødepligt ved træningen under Landsstævnet i Maribo.
Spillemænd er meget velkomne til at deltage i stævnetræningerne. I bestemmer selv, hvor I vil køre hen!

Region sjælland
Torsdag den 17. juni 2010 kl. 19.00 på Østervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde
Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 19.00 i Festsalen, Oringe
Hospital, Færgegårdsvej 15, Vordingborg
(Festsalen ligger ”på toppen af bakken”)
Tirsdag den 29. juni 2010 kl. 19.00 i Nordhallen, Nørrevangstorvet 8, Slagelse
Mandag den 26. juli 2010 kl. 15-16 i Maribohallerne
De tilmeldte opvisningsdansere skal deltage i mindst 2
af de 3 fællestræninger i juni måned samt den 26.07 i
Maribo. Husk skiftesko.

Region hovedstaden
Tirsdag den 1. juni kl. 19.30-21.45
Centerhallen, Lilledal 10, 3450 Allerød
Tirsdag den 15. juni kl. 19.30-21.45
Toftevangs skolen, Festsal, Teglporten 7, 3460 Birkerød
Tirsdag den 22. juni kl. 19.30-21.45
Toftevangs skolen, Festsal, Teglporten 7, 3460 Birkerød
Vi håber at alle der skal danse med til opvisningen deltager de 3 dansetirsdage, da vi starter med alle vore
udfordringer ved den første stævnetræning. Dansene er
lette i år, så derfor masser af koreografi.

Medlemmer

Medlem m er n e

Om at FREMME FOLKEDANSEN
i år 2010
Det har været interessant at læse diverse artikler i Trin og
Toner angående folkedansens fremtid, og analyserne af typer af dansere, dansesteder og dansemåder.
Angående folkedansens fremtid har jeg lyst til at bidrage
med et enkelt, helt konkret forslag, som jeg har haft i tankerne et stykke tid.
Min baggrund: Jeg har danset folkedans fra jeg var teenager, både i forening og i folkemusikhuslivet, og er efter
en årrække uden dans (det eneste, jeg fortryder i mit liv)
nu på gulvet igen.
Foreningen til Folkedansens Fremme, som jeg ikke har nærmere kendskab til, har uden tvivl gjort et stort stykke arbejde for at bevare og udbrede kendskabet til de gamle
danse. Igennem alle årene har al tale om hæfter med forskellige titler imidlertid været mere eller mindre sort tale
for mig. Som almindelig danser så man aldrig disse hæfter. Så kom hæfterne til folkets kendskab på www.folkedans.dk . Og jo, jeg kan godt nok se titlerne på forskellige
hæfter, men intet om hvad de indeholder. Det kan der selvfølgelig gøres noget ved. Men jeg begyndte at tælle priserne sammen, og stoppede da jeg nåede over 1.500 kroner. Man køber ikke hele samlingen, bare fordi man af og
til har lyst til at slå en dans op.
For et stykke tid siden fik jeg foræret nogle af disse hæfter med dansebeskrivelser. Jeg greb dem begærligt, da jeg
jo ellers i mange år havde været henvist til at nøjes med,
hvad diverse instruktører havde lyst at give videre (det er
nu ikke fordi, det behøver at være ringe).
Hvor er det herligt!!!
Nu kan jeg efter en legestue eller et bal gå hjem og lede
efter beskrivelsen på en dans, som jeg gerne vil lære bedre. Nu kan jeg, når det passer mig, studere trin eller danse, som foreningen ikke lige har på programmet.
Nu kan jeg, til foreningens ønskeaften, ønske andet end
det, der plejer at blive danset.
Nu kan jeg, efter et kursus, hjælpe min hukommelse og
forståelse ved at læse de beskrivelser, som underviseren
har henvist til i sit materiale. Nu kan jeg følge med, når
vores søn, der er 20 år og lige er begyndt at danse (hurra,
en ny folkedanser!), vil ”dele” en dans med mig, som jeg
ikke lige har i erindringen eller ikke har lært. Nu kan jeg
sidde og kigge i hæfterne og overveje, om nogle af dansene er så enkle at jeg – uden at være instruktør - vil kunne tvangsindlægge min familie til at ”lege med” til en familiekomsammen. Navnet Foreningen til Folkedansens
Fremme forpligter. Navnet Landsforeningen Danske Folkedansere forpligter. Hjemmesideadressen folkedans.dk forpligter – ikke mindst!

Det er tid at lægge samtlige dansebeskrivelser inkl. noder
ud på folkedans.dk, til offentlig eje. Det – blandt andet er fremme af folkedansen i år 2010.
Jeg kan tænke mig, at der vil være indvendinger mht. ophavsrettigheder, så lad os tage det problem med det samme. Jeg håber det virkelig ikke, men HVIS der er problemer, så bør det overvejes, at den personlige vinding ved
at sælge hæfterne må være temmelig begrænset, når der
kun købes et sæt instruktionshæfter til hver instruktør –
så mange instruktører er der jo heller ikke. Så hvis forfatterne ikke ønsker at levere dette ”offer” for at bevare folkedansen, så må det være muligt at finde en økonomisk
overkommelig løsning.
Jeg glæder mig til et positivt svar fra LDF og Foreningen
til Folkedansens Fremme!
Mange hilsner til alle danseglade
Annemette Jensen

Æresmedlem
Gudrun Jensen, Kjellerup
har i 10 år været formand
for Alhedens Folkedanserforening. Hun har i alt
været i bestyrelsen i 22
år (1978-1988 og 1998 –
2010). Nu har hun ønsket
at stoppe.
I forbindelse med sæsonafslutningen blev Gudrun udnævnt til æresmedlem, som tak for hendes store indsats
for foreningen gennem årene. Hun fik overrakt diplom
og blomster. Vi håber at se dig og Hans Peter mange år
endnu til de ugentlige danseaftner.
Alhedens Folkedanserforening

Tillykke
Påskelørdag den 3. april 2010 blev
Dorthe Linde Jørgensen og Jørgen
Farum viet i Volstrup Kirke.
Vi siger tusind tak for en fantastisk fest og ønsker jer en lys og
lykkelig fremtid sammen.
Kærlig hilsen
Vennerne
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Medlemmer

Med lem m e rn e

Førstehjælp til
Inden man læser nedenstående synspunkter – og derefter ønsker at ekskludere mig af alt godt folkedanserfællesskab - skal jeg lige bekendtgøre, at jeg med stor
uprofessionel glæde og flid spiller melodierne i ”358”,
at jeg i årevis har danset, drukket kaffe og hygget mig
ekstremt godt i folkedanseforeninger. Jeg skal også understrege, at jeg beundrer FFF’ernes utrolige indsats.
Uden den havde Danmark været et fattigere land. Jeg
glæder mig hver gang til at overvære DM, og jeg mener, at man her har fundet et rigtig godt koncept.
Men jeg har bl.a. som organisationsmand også oplevet,
at den glæde, som jeg kunne finde i folkedansen, var
utrolig svær at sælge til andre – og specielt til den yngre del af den danske befolkning. Folkedanser-bevægelsen befinder sig i et frit fald, sådan rent medlemstalsmæssigt. Derfor nedenstående betragtninger.
En almindelig antagelse indenfor folkemindevidenskab
er, at en mundtligt overleveret tradition er død i det
øjeblik, den er nedskrevet og publiceret.
Da FFF’erne i begyndelsen af 1900-tallet nedskrev dansebeskrivelser, var det derfor en dobbeltsidig indsats:
På den ene side frelste man en masse traditionsstof fra
glemsel – og som bekendt var det virkelig i sidste øjeblik, at man fik indsamlet folkelig dansetradition. På
den anden side skabte man gennem udgivelser og siden
kurser, uddannelse, foreningsstruktur osv. en fasttømret og urokkelig institution: ”dansk folkedans”. Traditionen forstået som en levende, mundtligt formidlet størrelse, der gror og udvikler sig i folkelige fællesskaber,
var endegyldigt død: Sådan danser man trinene – og
sådan skal de danses til evig tid. Den enkelte dans er
bundet til en bestemt melodi (også selv om dans og
melodi faktisk ofte slet ikke er fundet sammen), og den
danses på én og kun én måde, nemlig den ”korrekte”…
Bagved FFF’ernes arbejde lå både en bestemt opfattelse af folkedans (inspireret af romantikkens dyrkelse af
”det folkelige”, som noget særlig ægte og sundt) og en
bestemt opdragelsesstrategi: folkedansen skulle tjene
til at højne ungdommens fornøjelsesliv og dæmme op
for udenlandsk, kommerciel kulturpåvirkning.
Det er lidt vigtigt at huske på dette, når vi snakker folkedans: de hæfter vi i den grad arbejder med, er ikke
nogen eviggyldig sandhed overhovedet: det er en tolkning af indsamlede danse, en indsamling, hvor der givetvis har foregået en hel del sortering: kvadrilledanse
var f.eks. velegnede til den dydige foreningsdans – derfor blev de særlig flittigt skrevet ned.
Norden eneste professor i folkedans, Egil Bakka, har for
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nylig i forbindelse med en evaluering af Nordlekstævnet i Finland skrevet en lille, dybt interessant artikel i
”Folkdansforskning i Norden”. Her forsøger han at påvise, hvordan det folkedansekoncept, vi stadig arbejder
efter i foreningerne, svarer til nogle kulturelle strømninger og behov i 1920-erne. Man byggede på ideen
om, at alle skulle kunne være med, at der skulle være
holdånd, at man kunne trække på frivillig indsats, at
alle hjalp til osv. osv. Men spørgsmålet er, om det koncept duer i 2010, hvor ingen vil ind i foreningsfællesskaber, hvor man dyrker individualisme og personlig udfoldelse, er blevet aftager af professionelles ydelser som
publikum i stedet for selv at ville præstere, osv. osv.
Indøvelsen af de rette trin og figurer kolliderer voldsomt med moderne trang til selvrealisering og afprøvning af personlige grænser. Og traditionen er død i et
omfang, så danserne ikke kan dansene, når de møder
op til danseaftenen. Bakka kalder det, der foregår på
foreningsaftnerne, for aktiveringsdans: dansen instrueres efter princippet: lyt, udfør - og glem….
Altså sådan lidt firkantet konkluderet: Vi slæber rundt
på en død tradition, et fastlagt koncept, som svarede
til samfundsbehov for hundrede år siden – men som er
helt ude af trit med nutiden. Hvis det er rigtigt, kan vi
lave alle mulige krumspring i form af sjove introforløb,
gratis foreningsaftner, festlige tivoliopvisninger og nationalromantiske pressemeddelelser. Fordi vores produkt
er inderligt forældet, vil den usædvanligt stabile tilbagegang i medlemstal fortsætte.
Hvad gør vi så ved det?
Man kunne skele til, hvad der sker med musikken. Her
går man flittigt bag om det kanoniske repertoire (2x
358), her nytolker man det gamle stof i personlige versioner, her lader man sig uhæmmet inspirere af andre
musiktraditioner.
Det er kun i meget, meget begrænset opfang sket med
dansen. DM har åbenlyst haft stor betydning – men på
en gang i fornyende og konserverende retning: Man er
begyndt at arbejde med længerevarende koreografi, og
har bevæget sig hen i retning af folklore-showet og teaterdansen. Men samtidig betyder DM jo en voldsom
cementering af, hvilke trin og figurer, der er de korrekte. Man har direkte defineret folkedans som = hæfterne!
Egil Bakka peger på, at man skal tilbage til rødderne.
FFF’erne (og den norske pendant) valgte ud af traditionen og skar den til efter tidens behov. Vi skal tilbage
og finde de elementer i traditionen, som vi i dag kan

Medlemmer

Medlem m er n e

en døende?
bruge. Vi skal nytolke traditionen og bl.a. også genfinde den folkelige dans, der ikke bygger på scenedansens
æstetik. Bakka spørger: ”Kan vi skabe en ny frodig samværsdans, som kan fungere uden instruktion, ved at
man finder traditionelle danse og musik, som passer til
en sådan funktion.” Og hans svar er, at hvis det skal
lykkes, er der brug for professionelle folkedanse-forskere, dansere, instruktører og koreografer med specialuddannelse i folkedans, som i fællesskab gør en indsats
for at skabe en grundig nyorientering.

Igen er det nærliggende at skele over til musikken. Det
store løft for musikken kom, da folkemusikkonservatoriet blev oprettet. Hvad vi har brug for, er altså en forskningsbaseret, professionaliseret videregående uddannelse i folkedans – i lighed med den spillemændene har
fået. At arbejde for oprettelsen af en sådan uddannelse
burde være det store fælles mål for de organisationer,
der vil have folkedansere som medlemmer.
Lars Boye Petersen

Betweenagerstævne
Jeg vil gerne sige en kæmpe tak til Noa og Henrik for en
utrolig hyggelig og velplanlagt weekend. Det er naturligvis årets betweenagerstævne, jeg tænker på.
Som mor til en søn på 12 år, der danser i Ølstykke Folkedanserforening, var jeg den heldige, der fik lov til at tage
til betweenagerstævne sammen med 4 veloplagte børn.
Da vi ankom fredag aften blev vi varmt modtaget og fik
straks anvist et sted, vi kunne betragte som ”vores” resten af weekenden.
Kl. ca. 20.00 var der ankommet ca.22 børn, der alle var
rigtig veloplagte til en super hyggelig weekend med fuld
fart på. Et par superdygtige og veloplagte musikere, nemlig Frederik og Christoffer, spillede op til fredagsbal. Der
var fuld gang i den til ca. kl. 24.00, enkelte fortsatte vist
lidt længere. Undervejs fik vi et fint traktement med saftevand, kaffe og hjemmebagte kager.
Efter en velfortjent nats søvn kunne vi sætte os til et morgenbord med dejlige varme og hjemmebagte boller. Efter
morgenmaden åbnede dørene sig til de nærliggende Højbyhaller, hvor alle ungerne kunne boltre sig som de havde
lyst til. Der blev bl.a. skudt efter basketkurve, sprunget på
små trampoliner, sjippet i bue, leget ”kaffen er varm” og
kørt på ethjulet cykel. Kl. 11.30 havde det fantastiske køkkenhold fremtryllet den lækreste frokostbuffet, så alle kunne få stillet sulten, inden de næste ankom.
Da alle var kommet (jeg tror, der var omkring 60 glade og
danselystne børn), gik det i et forrygende tempo derudaf
på dansegulvet. Den ene workshop afløste den anden, kun
afbrudt af en kaffe/saftevandspause, hvor der endnu engang blev trakteret med dejligt hjemmebag. Mellem kl.
17.00 og 18.00 var der omklædning til aftenens store cir-

kusforestilling/balaften. Præcis kl. 18.00 var det fantastiske køkkenhold igen klar med et traktement over al forventning. Kl.19.00, da alle havde fået noget at spise og
var færdige med at vaske op, var Noa og Henrik klar til at
præsentere aftenens program. Alle blev inddelt i grupper.
Der var en gøglergruppe, en dyregruppe, en akrobatikgruppe, en sanggruppe og en dansegruppe. Alle grupper skulle indøve et cirkusnummer til aftenens store forestilling,
som naturligvis blev en kæmpe succes. Efter forestillingen
fortsatte ballet i fuldt tempo. Jeg tror de sejeste holdt ud
til kl. var ca.2.30.Godt gået. Undervejs var der selvfølgelig et dejligt traktement med popcorn og frugt samt naturligvis alt det kaffe/te/saftevand/vand man kunne drikke.
Søndag morgen kl.8.00 var der endnu et traktement fra
det stadig fantastiske køkkenhold. Bollerne var endnu engang varme og hjemmebagte. Til trods for, at alle var lidt
brugte at se på lykkedes det endnu engang Noa og Henrik at samle flokken og der blev danset i fuldt tempo i ca.2
timer, hvorefter alle efter fælles oprydning kunne vende
næsen hjemad, alle med mindet om en supersjov, hyggelig og pragtfuld weekend.
Jeg håber, Henrik og Noa samt ikke mindst Frederik og
Christoffer, uden hvem det havde været en tam omgang,
har lyst til at gentage succesen til næste år.
Til slut vil jeg bare sige: Højby skole er en stor skole, vi
kan sagtens være mange flere, så snyd ikke jer selv for en
oplevelse uden lige.
Endnu engang tusind tak for en dejlig og veltilrettelagt
weekend.
Ulla Sørensen
Trin
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Børn og unge

Det Sjællandske
Børne- og Ungdomsstævne
i Ringsted lørdag den 8. maj
Endeligt PROGRAM:
• Kl. 9.00 mødes deltagerne på Dagmarskolen, Vestervej 11 - lige vest for Ringsted Station. Omklædning
til dragter
• Kl. 10.15 Ringsted Torv Nord, Nørregade 4. Stævnet
åbnes, efterfulgt af opvisning af gruppe 1-3. I tilfælde af regnvejr foregår opvisningerne i Dagmarskolens Festsal.
• Procession med faner og musik til Premier Outlet
Center. Kl. 11.45 giver grupperne igen opvisning

•
•

•

Kl. 13.00 Vi er tilbage på Dagmarskolen, klæder om
og spiser den medbragte frokost
Kl. 14-16 Legestue i 2 sale, instrueret af Lissi Madsen og Karen Frydenlund. Musikken leveres af Midtsjællands Spillemandslaug
Kl. 16.00 Tak for i dag. Der er meldt for få til, at
der bliver spisning og ungdomslegestue

Stævneudvalget ønsker alle et godt stævne og siger på
gensyn i Ringsted.

Kan du gætte hvad det er?
Det er dejligt, at der er flere, der prøver at gætte med på vores lille billed-quiz. Alle svarene har været rigtige, som I nok
kan se af billedet af min gamle harmonika.
Blandt har jeg fået denne mail:
”Hej - Vores bedstefar havde en harmonika, så vi kan godt se,
at billedet er af en harmonika.
Håber vi vinder og hilsen fra Ida på 6 år og Lukas på 5 år.”
Vi har sendt en lille præmie til Brønderslev, hvor Ida og Lukas bor.
Og så er jeg godt nok spændt på, om nogen kan gætte hvad
dette er:
Jag kan da lige fortælle, at jeg er sikker på, at det er noget,
rigtig mange af jer tit har stået op ad og ventet på at komme
i gang med at danse…. Måske har I endda hængt i tingen?
MEN HVAD ER DET????
Ja, ja den er måske lidt svær?
Send dit svar til Lars Boye Petersen, Bredgade 18, 4900 Nakskov, eller pr. e-mail til lars.boye.petersen@mail.dk
Husk at man skal være under 12 år for at deltage i gættekonkurrencen
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Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

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

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

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

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

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

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

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,-

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

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

Folkedragter – udlejes
Vævestue
Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk
Telefon 7578 2227

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

Reception/Leigstue
I anledningen af min 50 års fødselsdag inviteres
folkedansere & spillemænd til reception/leigstue
Lørdag den. 29. Maj 2010
Reception

Materialer til

Folkedragter

Teglborg Sko

fra

Leigstue m/ ta´ selv bord

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

Kl. 13.00
Kl. 18.00

Tilmelding nødvendig på tlf: 2086 2548 eller
e-mail: carlo-nielsen@jellingnet.dk
Venlig hilsen Carlo Nielsen, Jelling

Dragtsølv efter
bestilling

Udføres på eget værksted.

Guldsmed
Helle Vienberg
Østergade 95
6580 Vamdrup
Tlf. 2564 0091
www.helle-vienberg.dk
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Aktivitetskalender
Arrangør

Dato

Arrangement

Sted

Se i
blad nr.

Tilmeld.

Danske Folkedansere

08.05.

Konkurrencedag

Odense

10/09

15.02.

23./24.05

Event Folkedans

Tivoli

01/10

17.01.

27.06.-03.07.

Instruktøruddannelses- og dansekursus Bjerringbro

02/10

01.04.

20.-22.08.

Efteruddannelseskursus

Høng

05/10

01.07.

11.-17.09.

Uddannelse i dragtsyningsteknikker

Bjerringbro

05/10

01.06.

26.06.-03.07.

Spillemandskursus

Bjerringbro

02/10

02.05.

20.-22.08.

Spillemandskursus

Høng

05/10

31.07.

17.-23.10.

Forspillerkursus

Brenderup

03/10

13.08.

Region Midtjylland

13.-15.08.

Sensommerstævne

Herning

02/10

01.04.

Region Syddanmark

28.-30.05.

Sommerstævne

Den Fynske Landsby 05/10

18.06.

Sommerdans på Skamlingsbanken

Skamlingsbanken

03/10

Instruktøraspirantkursus

Viborg

05/10

Nordjylland, Midtjylland, 05.-07.11
Syddanmark

08.06.

Rubrikannoncer
Sælges

Sælges

Hedebo herredragt sælges
Mål: Højde ca. 170, bryst ca. 100, liv ca. 94. Alt
incl. kofte og hat: 4.000 kr.
Anette Larsen tlf. 2681 2638 eller
anettelarsen@postkasse.net

Flot gammelt kniplet korsklæde sælges.
I fin stand. Kom med et bud. Foto og yderligere
oplysninger fås ved henvendelse hos.
Lene Byfoged tlf. 4494 7728/2041 2655
E-mail: abelone@c.dk

Sælges
Herredragter sælges
Østjylland: Benklæder hoftevidde 115, vest brystvidde 110. Salling og Nordsjælland: Benklæder hoftevidde 125, vest brystvidde 120. Yderst rimelige priser.
tlf. 4580 1133

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

Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til
kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.
Formand: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup,
tlf. 4619 1134, mobil 2711 5957, e-mail mich@ramso.dk
Salg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Villy Nikolajsen, Holstebrovej 98, Vejrum, 7600 Struer. · Tlf. 9746 4159.
E-mail: forlag@spillemandskredsen.dk · www.spillemandskredsen.dk

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

Spillemandskredsen

