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af stof er den 8. september.
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jeres redaktører

Styrelsen 

Velkommen!
Vi byder velkommen i Landsforeningen Danske Folkedansere til
tre foreninger:
• Silkeborg & Omegns
Folkedansere
• Folkemusik på Fattiggården
• Unge Folkedansere
Vi glæder os til samarbejdet!
Styrelsen

Styrelsen og Landsforeningens ansatte
ønsker alle en rigtig
god sæsonstart!

…jeg skal også
til landsstævne i
Frederikshavn i 2014
– kommer du…

…jeg var også til landsstævne
i Hundested, var du…
..og så var der fløde i sovsen.., det var
en af de bemærkninger, jeg hørte en
aften efter spisningen. Og bemærkningen passer fint til alle de andre
mange aktiviteter, folkene fra Hundested var involverede i – og de var
mange. Udvalgene og alle deres hjælpere gik helt uimponerede til opgaverne og fik dem løst på bedste måde
– der var fløde i sovsen. Jeg har aldrig
arbejdet med en gruppe, der var så
dedikeret og fleksibel. Det fortjener I
stort tak for!
Vi var naturligvis underlagt de restriktioner og begrænsninger, som myndighederne havde bestemt med hensyn til antallet af lokaler på skolen og
arealer til camping, brug af åben ild,
kaffemaskiner m.m.m. Jeg vil gerne
takke stævnedeltagerne for jeres anstrengelser for at få det hele til at fungere alligevel. Tak.
Vi har fra stævneudvalgets side skabt
nogle rammer, som på bedste vis er
blevet fyldt ud af dansere, spillemænd
og ’turister’. Det var en fornøjelse, når
dansegulvet var helt fyldt op, og når
der var rigtig mange deltagere til de

øvrige arrangementer. Tak skal I have
alle sammen.
Vi fik fin pressedækning, både i de lokale ugeaviser i Halsnæs, Frederiksborg Amts Avis, TV2 Lorry, TV for Eksilkinesere og mange, mange flere.
Tirsdag blev jeg for eksempel mødt af
en medarbejder på Halsnæsposten,
som fortalte, at bladet havde sat ny
rekord med 62.000 hits på deres artikel og billeder fra stævneåbningen.
Nogle dage efter stævnet hørte jeg i
P4 på FM1, at Hundested-Rørvig færgen havde sat ny rekord lørdag d. 20.
juli med 4.000 passagerer og 1.100 biler, mod sædvanligt 2.500 passagerer
og 700 biler. Det skyldtes blandt andet hjemrejsen fra folkedanserstævnet
i Hundested.
Der er ingen tvivl om, at vi folkedansere har sat et kraftigt fodaftryk oppe
på Næsset.
Jeg får helt lyst til at gøre det igen,
men næste gang skal jeg vist bare
være ’turist’ - dejligt.
Hilsen Bent, tidligere
stævneudvalgsformand
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Styrelsen 

Drøm … lad fantasien
svæve i lette trin
… til lokkende toner …

DM 2014
Konkurrenceudvalget er igen vært ved Danmarksmesterskab i folkedans for par og grupper i weekenden den 9.10.-11. maj 2014. Arrangementet finder sted i Lillebæltshallerne i Middelfart, og vi glæder os til at se rigtig mange aktive deltagere og dobbelt så mange tilskuere.
Du kan følge arrangementets udvikling i medlemsbladet
Trin & Toner og på www.folkedans.dk/konkurrencer i folkedans.
4
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stævne 

Frederikshavn

2014

DM 2014 byder på konkurrence for
• par fordelt på 3 rækker for voksen-par, hvor deltagerne
er fyldt 14 år. Der kan evt. søges dispensation for deltagere, der ikke opfylder alderskriteriet.
	 Række 1. Ungdomsrække for dansere i alderen 14 til 25
år. Begge dansere må høest være 25 år på konkurrencedagen eller fællesalder for parret må maksimalt være
50 år på konkurrencedagen.
	Række 2. Åben række, uden alderskriterier –
	Række 3. For dansere over 55 år. Deltagerne skal være
fyldt 55 år eller fællesalder for parret skal minimum
være 110 år på konkurrencedagen.
• hold fordelt på 2 rækker. Deltagerne er fyldt 14 år.  Der
kan evt. søges dispensation for maks. 2 dansere, der ikke opfylder alderskriteriet i en gruppe.
Gruppen må bestå af minimum 4 par og maksimum 12
par.
Række 1. Niveau 1 er hold, der tidligere har vundet DM
i folkedans samt øvrige specialhold –
Række 2. Niveau 2 er åben række for alle. F.eks. opvisningshold, foreningshold o.l.
• Landsfinale for regionsmestre i pardans.
Landsfinale i regionsmesterskab for Pardans afvikles for
de tre bedst placerede par fra hver region. Deltagerne
er fyldt 14 år inden deltagelse i regionsmesterskabet.
For at deltage skal man være medlem af Landsforeningen
Danske Folkedansere eller medlem af Spillemandskredsen. Du kan læse om krav og regler i koncepterne på
hjemmesiden.
I skrivende stund udvælges danse til brug i de forskellige
rækker, ligesom DM-orkesteret arbejder på indspilning
lydfiler for DM danse, filerne kan hentes fra nævnte
hjemmeside i løbet af efteråret.
Der bliver mulighed for fælles spisning efter DM, ligesom
det vil være muligt at deltage i det efterfølgende DM-bal.
Vi ses da …
Konkurrenceudvalget

Fra stævneudvalget i Frederikshavn vil jeg
gerne sige Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske
Folkedanseres Spillemandskreds TAK for den store tillid, som
I har vist os ved at lade os arrangere landsstævnet i 2014 –
vi er godt i gang, og jeg vil på udvalgets vegne love, at vi vil
gøre vores yderste for at gøre stævnet ære – og vi har jo allerede delt reklamer ud, hvor magneten hver evig eneste dag
kan minde os alle om landsstævnet i Frederikshavn, 2014.
Samtidig vil jeg sige til Ro-manden fra Hundested, at han roligt kan sætte sig tilbage og slappe af oven på dette års
stævne – i Frederikshavn har vi Tordenskjold, og ham sætter
vi til at passe på stævneflaget, frem til det igen skal op og
veje over det næste Landsstævne.
Vi glæder os til at se jer alle sammen i Frederikshavn i uge
29 2014, og for at vi kan blive rigtig mange så tag bare jeres
venner med …
Sådan lød det ved afslutningen på Landsstævnet i Hundested, og siden er der sket mange ting for Landsstævnet i Frederikshavn.
Vi har endelig fået fastlagt, hvor stævnet skal have sin fysiske placering, og det bliver i sig selv en stor oplevelse. Vi er
så heldige at have fået den unikke mulighed at henlægge
hele stævnet til Herregården Knivholt.
Knivholt er en næsten 600 år gammel herregård, og af kendte folk, der har haft berøring med Knivholt, kan vi bl.a. nævne, at H.C. Andersen i 1859 har spist på Knivholt under den
rundrejse, hvor han skrev ”Jylland mellem tvende have”.
Knivholt har flere værksteder, hvor der arbejdes med gamle
håndværk. Der er trædrejere, der er gamle landbrugsmaskiner, der er en gammel smedje og Danmarks (måske) største
samling af øl. Stævneudvalget ser mange muligheder i at få
kombineret alle disse gamle ting med vores spillemandsmusik og folkedans forhåbentlig til stor glæde for alle deltagere.
Nødcampingpladsen bliver placeret på en mark ved siden af
Knivholt, og da den selvejende institution Knivholt allerede
nu ved, at vi kommer, er de gået i gang med at forberede
marken sådan at også campingforholdene kan være i orden.
Vi har selvfølgelig også allieret os med de nærliggende skoler, så der vil være mulighed for skolelogi.
Knivholt ligger 2.5 km fra Frederikshavn centrum, så det kan
være en god idé at medbringe en cykel, der findes fine cykelstier. Det vil selvfølgelig også være muligt at bruge sin bil,
ligesom der flere gange dagligt er mulighed for at tage offentlig transport.
Stævnets foreløbige program kan allerede nu læses på vores
hjemmeside www.frederikshavn2014.dk, og den vil vi løbende blive opdateret så alle kan følge med i tilrettelæggelsen af
stævnet.
Vi glæder os til at se jer alle – og som før sagt: for at vi kan
blive rigtig mange, så tag bare jeres venner med…
På herregårdsglædeligt gensyn, Stævneudvalget
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dragter 

Dragter fra
Nord- og Sydslesvig
Spændende og velbesøgt dragtdag på Sønderborg Slot

Lørdag den 4. maj 2013 var vi
32 dragtinteresserede, der
var mødt frem i foredragssalen på Museet Sønderborg
Slot. Vi kom fra hele Danmark
og fra Sydslesvig. Dagen var
arrangeret af Karin Becker og
Birte Moshage fra Landsforeningens Dragtudvalg.
Forventningsfulde og snakkende startede vi dagen
rundt om et kæmpe spisebord, vi kunne med god vilje
alle lige være der, og spiste
vores medbragte mad. Efter
maden var vi klar til de
spændende foredrag:

Starten på dragtarbejdet
i Nord- og Sydslesvig
Karin Becker har udført et
stort detektivarbejde i regionens forskellige kildemateriale og kunne herudfra fortælle os om arbejdet med de
slesvigske egnsdragter. Hun
startede med lektor Andreas
8

Otterstrøm, der i 1928 flyttede til Sønderborg, og han var
den drivende kraft for folkedansen i både Nord- og Sydslesvig. I 1930'erne fandt en
sydslesvigsk danseinstruktør,
Charlotte Schubert, i en bog
fotografier af 2 dragter fra
Viöl, på dansk Fjolde, i Husum Amt. Dragterne befandt
sig på Heimat Museum i Berlin. Otterstrøm var behjælpelig med at skaffe visum, så
vævekonsulent Karen
Withen, Århus, kunne rejse
til Berlin og opmåle dragterne. Og for indsamlede midler
fra både nord og syd for
grænsen blev stoffet vævet i
Anna Kjems vævestue i Harrislee, 4 kvindedragter og 5
mandsdragter, og dragtinteresserede dansere gik i gang
med at sy.
Til Landsstævnet i Vordingborg i 1938 mødte danserne
fra Sydslesvigske Folkedan-
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sere så, for første gang, frem i
egne egnsdragter. Efter sigende skulle leder af dragtafdelingen på Nationalmuseet
frk. Ellen Andersen have udbrudt: ”Jamen de er jo danske”, hvortil Charlotte Schubert svarede: ”Ja, hvad skulle
de ellers være – de er jo fra
egnen nord for Ejderen”.
Karen Withen flyttede i 1938
til Sønderborg, hvor hun arbejdede som vævekonsulent
i ”Sønderjydsk Hjemmevæv”,
og hvor hun også førte Sønderborg Folkedansere videre
efter Andreas Otterstrøm,
samtidig med at hun hjalp
med dragtarbejdet i både
Nord- og Sydslesvig.
Charlotte Schubert fortsatte
sit arbejde med opsporing af
dragter, efter Fjoldedragten
kom Deetsbøldragten,
Rendsborgdragten, og folkedragter fra Svavsted i Husum
Amt. Charlotte Schubert havde også indsamlet en del
gamle dragtdele fra Sydslesvig, og efter hendes død i
1987 blev denne samling
indleveret til Museet Sønderborg Slot.

Originale gamle
dragtdele fra Nord- og
Sydslesvig
Karin har gennemgået den
store samling fra Sydslesvig
og forsøgt at udrede ”trådene”, og selvom hun sagde, at
der stadig er nogle ”knuder”
tilbage, så viste hun os nu
lysbilleder af et væld af 2og 3 styks huer, sløjfer,

brystsmække, liv, forklæder
og også en enkelt silkevest.
Vi fik påvist og forklaret rigtig mange detaljer i de enkelte dele. Og derefter kunne
vi så selv gå rundt og studere de samme dragtdele, der
var lagt frem på borde. Med
forsigtighed og handsker,
forstås!
Derudover kunne vi se huer
og løslommer lagt frem af
den tekstilansvarlige på Museet Sønderborg Slot.

Dragtarbejdet før og nu
På et langt bord havde Karin
og Birte fremlagt mange
dragtkopidele fra 1930'erne,
som var lavet af Charlotte
Schubert og brugt til folkedans i Sydslesvig. Charlottes
egen dragt var også udstillet
på en gine ved siden af Karen Withens dragt. Et flot
syn.
Siden er der, til hjælp for
dragtinteresserede, jo kommet dragtkuverter, dragtkurser, dragtudvalg og egnsmapper. Og i Sønderjyllandsmappen, fortalte Karin, er
der en tråd fra starten i
1930'erne og til i dag, idet
mange af de vævede skørter
er mønstre fra Sydslesvig. Og
Karen Withen har været
konsulent på mappen!
Kirsten Emiland fra Landsforeningens dragtudvalg fortalte os også om udvalgets arbejde med at registrere og
opbygge Landsforeningens
samling af gamle originale
dragtdele. På landsforenin-

dragter 

Håndarbejdsdragtdag i Fru Møllers Antikcafé, Ålbæk
Søndag 13. oktober 2013 Kl. 12-16
I år afholdes vores håndarbejdsdragtdag i Ålbæk mellem Frederikshavn og
Skagen.
Fru Møllers Antikcafé ligger på Ska-

gens hjemmeside kan man på
dragtudvalgets sider finde registreringerne over hver enkelt del. Dette store arbejde
har været i gang i nogle år og
fortsætter løbende.

Museet Sønderborg Slots
faste udstilling
Vi fik også tid til at kigge på
museets faste udstilling, der
har mange rum med relevans
for dragtarbejdet, og i sig selv
bestemt er et besøg værd.
Både hele dragter og mange
dragtdele, kniplingsarbejder,
hørarbejde, broderi, redskaber m.m.

genvej over for Ålbæk gl. Kro. I lokalerne, som er fyldt med gamle sager,
sidder dragtudvalget og sysler med
forskellige håndarbejder, som har relation til vores dragter.

Caféen er leveringsdygtig i frokost,
kaffe og brød.
Kom og besøg os, der er nok at se på!
Venlig hilsen
Dragtudvalget i Region Nordjylland

Vi er 2, der er gået i gang med at studere mandshovedbeklædning, og det vi især beskæftiger os med er de strikkede huer. Vi vil gerne opmåle gamle huer – altså huer der
er strikket i perioden 1700 til 1850, som er dragtperioden, vi arbejder med i danske folkedansere – men det er svært at få adgang til dem på museerne, og der findes desværre ikke nogen strikkede huer i landsforeningens studiesamling.
Derfor vil vi gerne høre, om der skulle være nogen, der har originale huer – altså strikkede 1700-1850 – liggende, som vi kan få lov til at opmåle, så vi kan få en større viden
omkring de strikkede huer.
Sonja Tind og Tove Jensen
sonja.tind@agrsci.dk, mobil: 21201823 eller fastnet: 86639096
Tove: evottoe@gmail.com, fastnet: 66120869 eller mobil: 65515331

Sønderjysk kaffebord
Om der er en bestemt definition på dette begreb, ved jeg
ikke, men med min forståelse,
”godt og rigeligt”, passer det
fuldstændigt. Vi sluttede dagen med et fantastisk kaffebord, forsynet af Karin og Birte. Jeg kan ikke huske navnene på de forskellige kager og
brød, men der var rigtig mange, og de smagte pragtfuldt.
Tak for en rigtig spændende
og meget indholdsrig dag.
Lene Mikkelsen, Esbjerg
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kurser 

Fire fantastiske nyuddannede instruktører
– lige klar til at tage fat i din forening
Igen har Nørgaards Højskole dannet rammen om Instruktørkurset og dansekurset.
Fredag aften efter en fantastisk spillemandskoncert under ledelse af Bent Melvej og Johnnie Frederiksen kunne næstformand Trine Jordan Andersen overrække de 4 afgående elever fra hold 4 bevis på at have gennemført Landsforeningen
Danske Folkedanseres 4-årige instruktøruddannelse.
 Næstformand for LDF Trine Jordan Andersen uddelte beviser til de nyuddannede instruktører fra hold 4. På billedet ses Rasmus Lundberg Jensen, Mie Plesner-Petersen, Annika Lundberg Jensen og Pia Vesterholm sammen med Trine
Jordan Andersen.

De nyuddannede danseinstruktører sammen med instruktørteamet foran Nørgaards Højskole.
 Christian Obel (instruktør), Annika Lundberg Jensen, Horbelev - Mie PlesnerPetersen, Odense - Rasmus Lundberg Jensen, Vordingborg - Pia Vesterholm,
Silkeborg og Mads Christensen (instruktør, musik)

Landsforeningen ønsker de nyuddannede danseinstruktører STORT til lykke med uddannelsesbeviset.

De to FRI-pladser gik i 2013 til ….
Samme aften kunne Landsforeningen uddele sponseret friplads (sponseret af én af vore kære medlemmer) til den yngste danseinstruktørelev over 16 år, som ikke ville modtage
tilskud fra kommune, region eller andre til uddannelsen som
danseinstruktør. Samtidigt skulle kursisten være medlem af
Landsforeningen Danske Folkedansere.
 En meget glad instruktørkursist, Kristina Smidt fra hold 1, ses sammen med
Trine Jordan Andersen

Samme sponsor havde ligeledes valgt at støtte en ung kursist
over 16 år på danseholdet. Kursisten måtte ikke modtage tilskud fra hverken kommune, region eller andre til dansekurset. Samtidig skulle deltageren være medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere.
Den heldige dansekursist var Annika Vestergaard
 En overrasket og glad smilende Annika Vestergaard ses sammen med næstformand Trine Jordan Andersen

For begge fripladser gælder, at samme person over en fire
årig periode kun kan komme i betragtning en gang.
Landsforeningen håber på at se rigtig mange kursister i uge
27 2014 på Nørgaards Højskole.
Tak for en fantastisk uge!
Landsforeningen
10
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Danseinstruktører, se her:

Dommerkursus

Lørdag den 23. november 2013 i Odense
Kære danseinstruktør, grib chancen, giv din instruktøruddannelse en perfekt ny vinkel med et dommerkursus.
Formålet med dommerkurset er dels at få uddannet flere
dommere, dels at give interesserede instruktører indsigt i
hvordan der bedømmes ved en konkurrence/DM.
Alle, der har gennemført instruktøruddannelsen for voksne
eller B&U hos LDF eller DGI, eller hvis du har undervist et
hold i nogle år, kan optages på kurset. Skulle du være i tvivl
om, hvorvidt du kan optages, ret da henvendelse til én af de
to undervisere.

Praktiske ting:

Der serveres kaffe/te med brød ved ankomst og kaffe/te med
kage om eftermiddagen.
Frokosten skal man selv medbringe.
Pris:

Er du medlem gennem en lokalforening er din pris igen i
2013 0,00 kr.
Tilmelding:

Tid og sted:

Senest 10. november 2013. Benyt venligst tilmeldingsblanket
på hjemmesiden www.folkedans.dk, se under kurser/dommerkursus

Lørdag den 23. november 2013 kl. 09.30 – 16.00 et sted i
Odense (sted oplyses senere)

Kursusleder:

Indhold:

Anne Kathrine Clausen, Violvej 2, 6710 Esbjerg V, Mail:
ak@folkedans.dk

• D
 eltagerne forventes at have læst koncepterne for DM for
hold- og pardansekonkurrencen samt koncept for regionsmesterskab for pardans og koncept for landsfinale for regionsmestre. Med koncepterne som udgangspunkt vil vi tage
en snak om dommerrollen og de beslutninger, man som
dommer må træffe
• Vi vil komme ind på ligheder og forskelle i bedømmelsen
af par- og opstillingsdanse i forhold til bedømmelsen i disciplinerne frit og obligatorisk program.
• Vi vil berøre emner som beskrivelseslæsning, fatninger,
svikt, udstråling, kropsholdning, rytmik, trin og helheder og
vægtningen af disse i de enkelte konkurrencediscipliner.
• Vi vil grave dybere end beskrivelserne og arbejde med,
hvilke elementer et dansetrin består af. Snakke om hvad
der er afgørende for kvaliteten af den dans, der bliver resultatet. Dette for at fokusere mere på graden af dans for
det enkelte par/den enkelte gruppe og mindre på rigtigt
eller forkert
• Dagen vil indeholde mest mulig praktisk bedømmelse af
dansere, både enkelte par, flere par sammen og opstillingsdanse.
Undervisere:

Birthe Jørgensen, mobil: 5174 4561 og Henrik Larsen tlf.:
5650 6585
Specifikke spørgsmål vedrørende kurset rettes til Birthe eller
Henrik.

Husk
Aspirantkurset
8.-10. november
I sidste nummer af Trin&Toner kunne I læse om aspirantkurset.
Gårslev Folkedansere ser frem til at være vært for aspirantkurset! Og vi vil gøre vores bedste til, at både aspiranter
og dansere vil få et godt kursus.
Legestuen lørdag aften falder sammen med foreningens
efterårsfest, og alle er velkomne denne aften! Du kan komme kl. 18 medbringende din livret i rigelig mængde til den
fælles buffet.
Kurset foregår i Gårslev Sognegård, hvor der er et dejligt
dansegulv og mange gode faciliteter.
Vi er stolte over og glade for at skulle være værter.
Vi ses til aspirantkurset!
Mange hilsner
Gårslev Folkedansere
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spillemandskredsen 

Spillemandskredsen
Nordjylland indbyder til

SPILLEMANDSKURSUS
Lørdag den 2. november 2013
kl. 10.30 - 17.30
i Bibliotekssalen, Brønderslev Bibliotek
P. N. Jensens Plads, 9700 Brønderslev
Instruktør:

Mette Kathrine Jensen (harmonika)
Mette Kathrine er opvokset i folkemusik og folkedansermiljøet og er
uddannet på det fynske musikkonservatorium i Odense. Hun er bl.a.
kendt fra grupperne ”Zenobia” og
”Jensen og Bugge”, og hun har undervist på mange kurser rundt om i
landet, herunder Spillemandskredsens forspillerkursus.
Dagen afsluttes med, at vi spiller til
Legestue kl. 19.00 - 23.00,
som arrangeres i samarbejde med
Danske Folkedansere, Region Nordjylland.
Pris:

kr. 300,- inkl. aftensmad, samt
eftermiddags- og aftenkaffe med
brød.
Tilmelding:

senest 22. oktober 2013 til
Erik Vognsen Nielsen,
tlf. 98 13 45 72,
e-mail: 22brixnielsen@gmail.com
eller Bjørn Kiilerich,
tlf. 98 15 86 97,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk

E 330 SNUPTAW
Ingredienser i E330: Man tager 2 violiner, 1 harmonika, 1 kontrabas og 1
tværfløjte – i alt 5 spillemænd og deres
egne 16 kompositioner tilsat sjove ideer, lydeffekter, fede og krydrede harmonier, der er med til at give blandingen et pift, og ud af det kommer E 330
– et surhedsregulerende middel, deraf
den finurlige titel på CD´en.
5 spillemænd fra Silkeborg-egnen spiller
hver tirsdag hele vinteren til dans i den
lokale folkedanserforening. Men ud over
det har de mødtes og har spillet noget
ganske andet, nemlig deres egne kompositioner. Men fra at stå hjemme i stuen
og spille sammen og måske liste en enkelt eller to af deres egne kompositioner
ind på en danseaften, og til at udgive en
CD, er der et stykke vej, og den vej er de
5 gået i flot stil.
De 5 havde en drøm, og den drøm er nu
blevet til virkelighed. De ville gerne
indspille en CD med deres egne kompositioner. Kompositionerne har hver
deres egen lille historie om, hvorfor de
er blevet til. Sjove anekdoter, episoder
der har gjort indtryk, lyde og oplevelser, melodier til personer i komponisternes liv, - det hele leves ud gennem
komponisternes egne melodier. Genren

SPILLEMANDSKREDSEN
13.-19.10.13 Forspillerkursus, Brenderup

Spillemandskalenderen
12

Region Nordjylland
02.11.2013		
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Spillemandskursus, Brønderslev

er folkemusik, det er der ingen tvivl om.
Det er det, de 5 har dedikeret deres
musikliv til. Melodierne er alle gennemarrangerede, og hvert instrument
har sin helt egen plads. Bassen ligger
stabilt og roligt under alle melodierne.
Der er polkaer, valse, schottischer, hopsaer alle sammen dansemelodier. Bare
alene ideen bag titlen er med til at give
et smil på læben, og dermed er det surhedsregulerende jo allerede godt i
gang. Titler som Hormon polka, Panikpolka, Escortpigen, Frække rollinger,
osv. øger nysgerrigheden for at høre,
hvad det mon kan være.

De 5, hvem er de så?
Eva Stage Violin
Jens Kristian Jensen violin
Tom Elbert Harmonika
Jan Filtenborg Kontrabas
Mona Mejlby Tværfløjte
Drømmen er nu levet ud og er en realitet. Orkesteret har turdet satse og tage
springet og udgive CD´en. Det er et flot
stykke arbejde, og jeg vil ønske dem alle 5 held og lykke og forhåbentlig mange flere spilletimer sammen, både til
den ugentlige danseaften, men også
med nye krydrede ideer. Udover CD´en
kan du også købe noderne i et separat
nodehæfte.
Kunne du tænke dig at høre mere til
CD´en, kan du kontakte Mona Mejlby
på: snuptaw@gmail.com
			
Dorthe Linde Jørgensen

spillemandskredsen

Hej - du spillemand.
Kom og spil!
Sæt allerede nu et stort X i
kalenderen i uge 29, d. 14.19. juli 2014.

Der bliver yderligere et par kurser,
som I kan læse meget mere om i
januarnummeret af Trin & Toner.
Så går du ikke glip af landsstævnet Og hvad skal I så ellers fordrive tiden med? Spille endnu mere!
i Frederikshavn! Her bliver der rig
Du og dit orkester inviteres på
mulighed for at spille en masse
Åben scene, hvor I kan spille til Bal
herlig spillemandsmusik.
i 1, 2 eller 3 timer og måske direkte
Din region har som udgangspunkt
videre ud i spil til natdans.
samlet alle aktiviteter den samme
Vil I gerne se lidt af omegnen og
dag. I skal give opvisninger/spille
om eftermiddagen på torvet i enten samtidig have instrumentet under
armen, så er der til flere af udflugSæby eller Frederikshavn, på et af
terne et ønske om musik.
de lokale plejehjem/ældrecentre
Og så er der dømt Buskspil onsdag,
samt i hallen den samme aften.
hvor vi er i Bangsbo Botaniskhave.
Dette tæller som vagtplan, og som
udgangspunkt skal du kun forvente Der er masser af buske, og der vil
endnu en aften på vagtplanen, hvis blive plads både til spontanspil og
du er aktiv spillemand og samtidig dans, optræden ved diverse danse
og spillegrupper, familie legestue,
melder dig til at spille til spilleosv. Mangler du nogle at spille
mandskoncerten. Derudover er du
sammen med så kom bare ud til
naturligvis velkommen til at spille
buskene alligevel, da du er velmed ved legestuerne alle aftener.
kommen til at spille med - sammen
Spillemandskoncertens repertoire
med Fladstrand spillemændene.
bliver Vendsyssel musik, og vi har
Det er allerede nu muligt at lægge
fået den erfarne spillemand, Ivan
billet ind på ét eller flere af ovenAmtoft til at lede slagets gang for
stående arrangementer. Det eneste
de voksne. For børnene, er det lidu skal gøre er blot at skrive til
geledes en meget erfaren herre,
Dorthe på trut@klarinetten.dk eller
nemlig den lokale Bjarne Jensen.
ringe 98 46 90 83, og du kan naDer bliver også noget for de unge,
turligvis også tilmelde dig alt dette,
og så snart instruktørerne er på
når du tilmelder dig stævnet.
plads, hører I mere.
Og når vi nu er i Frederikshavn, så Der bliver mulighed for at sætte en
masse X´er!
skal vi også et smut til Læsø rent
musikalsk. Det er lykkedes os at få Vi glæder os til at se og høre alle
Jer spillemænd fra hele landet. Vi
fat i Esben Wolf og Kenneth Krak.
ses i Frederikshavn!
De kommer og laver Læsø workshop med udgangspunkt i melodier Kig allerede nu på det spændende
fra Læsøbogen. Første del af work- program på www.frederikshavn2014.dk, som vi vil holde opshoppen er kun for spillemænd.
dateret, efterhånden som flere aftaHer vil vi gennemgå nogle Læsø
ler kommer på plads.
melodier, og derefter vil der blive
Mange spillehilsner
en unik chance for de, der har lyst
Musikudvalget i Frederikshavn
til at blive hængende og spille med
Bjørn Kiilerich
på melodierne endnu engang og
– Mogens Holm
denne gang til den efterfølgende
– Villy Olesen
danseworkshop, som Esben og
– Dorthe Linde Jørgensen
Kenneth ligeledes tager sig af.

Maja og David
NORD GO 1013
Maja Kjær Jacobsen og David Boulanger er traditionelle musikere fra henholdsvis Danmark og Quebec (Canada). Og de to genrer har på denne CD smittet af på
hinanden. Der er, uanset om det er en dansk eller en
canadisk melodi, et strejf eller måske en snert af det
andet.

Go Danish Folk Music skriver om musikken.
Uanset at duoen Maja og David har base i to lande på
hver sin side af kloden kombinerer de traditionerne.
Med Maja på violin, hardangerfele og sang og David
på violin, sang og ”podorythmie” (lave rytme med fødderne) skaber de et helt nyt lydbillede. Musikken fra
Danmark og Quebec har udviklet sig og er vokset i forskellige retninger med 6000 kilometers afstand i mange hundrede år, men på overraskende og forfriskende
vis, afdækker Maja og David det stærke bånd og de
usædvanlige fællestræk i musikken.
Som I kan læse, er der her skabt noget ganske andet
og helt unikt. Det er spændende at høre vores kendte
og skattede danske melodier spillet med fast overbevisning og med krydderier fra den store verden. Der
kommer et lidt anderledes gyng i forhold til det, vi er
vant til, men det gør skam ikke noget, tværtimod er det
sundt at få nye input. Som vi her kan høre, er det fælles sprog endnu engang musikken, og to mennesker,
der kommer så langt fra hinanden både geografisk og
musikalsk, kan sagtens snakke sammen og finde fælles fodslag, også når det gælder det meget smittende
podorythmie. Tilsvarende får melodierne fra Quebec
lidt nordisk tone, og det hele smelter sammen i en højere enhed. Der er melodier, der står alene, er sat sammen med flere, og der er numre, hvor danske melodier
sættes i et medley med melodier fra Quebec. Der er på
CD´en rolige lytte numre, stemningsfulde sangnumre
og melodier med masser af skub – jo der er noget for
enhver smag og sindsstemning. Der er på CD´en ikke
andre, end de to med deres violiner, deres stemmer og
deres fødder. Og bare rolig, der er masser af volumen
på melodierne alligevel. Der er alt lige fra ganske
spinkelt til stor kraft.
Så man kan roligt sige, der er forsøgt lidt af hvert, og
de to unge mennesker er kommet godt i mål med et
flot resultat. Det er dejligt, de har turdet satse og er taget på denne musikalske rejse. Så er 6000 kilometer
med et enkelt buestrøg og en fodflytning ikke langt.

Har du fået lyst til mere!
Kontakt GO´ Danish Folk Music på www.go@gofolk.dk,
www.folkshop.dk eller ring 75 72 24 86
			
Dorthe Linde Jørgensen
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Det sker i
din region
Region Nordjylland
Kursus i november og
Legestue til stort
spillemandsorkester
Sammenslutningen af Folkedansere i Vendsyssel, Landsforeningen Danske Folkedansere, Region Nord og Spillemandskredsen, Region Nord
har slået 3 arrangementer
sammen, således at der samme dag både er dansekursus
og spillemandskursus, og det
hele sluttes af med legestue
om aftenen.
Lørdag den 2. november
2013
Multihallen, Skolegades skole, Brønderslev
Dagens program:

Kl.13.00-17.30 Dansekursus,
med Mie Nielsen, Århus
(danse fra Vejle hæftet)
Musikken leveres af Bodil
Madsen.
Kl. 17.30-19.00 Spisepause.
Se nedenfor.
Kl. 19.00-23.00 Legestue.
Spillemandskursisterne spiller.
PS: Spillemændene har kursus fra kl. 10-17.30
Pris:

Kursus 100 kr.
Kursus og legestue
150 kr.
Legestue, inkl. kaffe
75 kr.
Medbring:

Eftermiddagskaffe samt service og bestik til resten af
dagen.
Aftensmad kan bestilles ved
tilmelding eller medbringes.
Stjerneskud 59 kr.
Smørrebrød à 18 kr. (kam-
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steg, oksebryst, roastbeef, fiskefilet, rullepølse,
hamburgerryg, æg & rejer,
leverpostej & bacon)
Øl og vand kan købes.
Tilmelding

senest den 25. oktober til
Leif Christiansen eller Vita
Ugilt
4041 3349		
9846 2533
dyne-leif@stofanet.dk
Vita.Ugilt@pc.dk

Region Midtylland
Velkommen til en ny
sæson i Region
Midtjylland
Nu går vi igen den gode tid i
møde, hvor vi kan komme til
folkedans i foreningen hver
uge.
Heldigvis har der også været
mange gode tilbud i løbet af
sommeren.
Jeg var så heldig at få lov at
besøge instruktør-uddannelsen i Bjerringbro både til undervisningen og til afslutningen fredag aften. Stort tillykke til de nye danseinstruktører, som vi nu kan nyde godt
af i hverdagen i foreningerne.
Vi havde en rigtig dejlig uge
til Landstævnet i Hundested
med masser af tilbud på
dans, musik, udflugter og
kurser. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at takke alle,
som deltog i opvisninger,
hjalp med det praktiske og
ikke mindst bidrog til det gode fællesskab.
Allerede nu kan jeg se, at
den kommende sæson byder
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Hordaringen i Oslo. Det sker i
weekenden 16. - 18. maj.
Norge har Nationaldag den
17. maj, som altid bliver fejret
med maner. I 2014 er det 200
år siden, at Norge blev selvstændigt, så da bliver der
helt sikkert festet endnu mere. Vi glæder os meget til den
tur, og vi håber at rigtig
mange dansere har mulighed
for at tage med.
Midt i Dansen – et tilbud Vi har netop modtaget en besked fra svenskerne om, at
til alle dansere i Region
de regner med at invitere os
Midtjylland
til Göteborg på et tidspunkt
Region Midtjyllands dansehold ”Midt i Dansen” er et til- mellem oktober 2014 og april
bud til alle dansere. Vi arbej- 2015. Det glæder vi os også
der med lidt andre danse end meget til.
I juli 2015 mødes vi så alle
dem, man normalt bruger i
sammen i Viborg til NORDforeningerne. Det kan være
lidt større danse, eller nogen LEK 2015.
som ikke bliver brugt så ofte. Det er dejligt, at vi har fået
dette samarbejde i gang. Vi
Ind imellem danser vi også
håber, at rigtig mange dandanse, som alle kender.
Vi forventer, at du har danset sere vil deltage, så det kan
fortsætte med mange gode
en sæson eller to og kan
besøg hos hinanden.
grundtrinene.
Midt i Dansen træner på
Det er helt frivilligt, om man
vil være med til opvisninger. Thorning Skole, Møllevej 7,
Du er meget velkommen (og- 8620 Kjellerup.
så selv om du bor i en anden Fredag aften fra 18.30 til
22.00 på følgende datoer:
region).
Venskabsforeninger i Oslo og 6. september; 4. oktober; 1.
november; 6. december; 10.
Göteborg.
januar; 7. februar; 7. marts; 4.
I en weekend i april 2013
april; 2. maj.
havde vi besøg af folkedanHvis man melder sig til opsere fra Hordaringen i Oslo
og Folkdanssällskapet Natio- visning, kan der komme ekstra træninger.
nal i Göteborg.
Hold øje med hjemmesiden
Vi hyggede os med dans,
på: http://www.folkedans.
musik, mad og en masse
dk/Default.aspx?ID=2695
snak. Lørdag aften holdt vi
en legestue, så vore gæster
kunne se, hvordan det foregår. Heldigvis var der mange
lokale dansere, som kom og
gjorde det til en rigtig festlig
aften. Mange tak for det.
I 2014 skal vi på besøg hos
på rigtig mange gode oplevelser. Der er masser af
spændende tilbud på vores
arrangementskalender, og
der kommer hele tiden mere
til.
Jeg glæder mig til at møde
dig derude i dansemiljøet i
den kommende sæson.
Mange gode dansehilsner
Lise Tauber, Regionsformand

det sker i din region

Region Syddanmark
Ældrelegestuer

Tid og sted:

Ældrelegestue i Gulkrogcentret i Vejle søndag den 17.
november 2013 fra kl 13.30
til 17.00 og
Ældrelegestue i Nr. Hostrup
søndag den 23. februar 2014
fra kl. 13.30 til kl. 17.00
Grethe Ladefoged
Seniorudvalget Region Syddanmark

Søndag d. 6. oktober 10.00 –
16.00 på Skole i Fredericia,
adresse oplyses ved tilmelding.
Deltagere:

Alle instruktører og andre interesserede, også folk der bor
uden for Region Syddanmarks område er velkommen.
Pris:

Netværksmødet er gratis, øl
og vand kan købes til rimelige priser.
Eftermiddagskaffe med hjemFormål:
mebag sørger vi for.
Formålet med Netværksmødet I får ingen kørselsrefusion fra
regionen, det forestiller vi os,
er dels en erfaringsudveksat jeres forening betaler.
ling instruktører imellem og
en dialog mellem instruktører Tilmelding:
/ andre interesserede og
Af hensyn til mødets gendanseudvalget.
nemførelse er tilmelding
Hvad forventer I af regionens nødvendig senest d. 22 sepdanseudvalg?
tember til Christian Jensen
Dagens forløb:
på c-j@stofanet.dk eller tlf.
7557 2905 / 2145 3116
10.00 – 12.00 diskussion
Arrangør:
Emner:
- 	Hvad vil du gerne der sker Landsforeningen Danske Foli din region, for dig og dine kedansere, Danseudvalget
dansere.
Region Syddanmark.
- 	Uddannelse af nye instrukMed venlig hilsen
tører – hvordan finder vi
Danseudvalget
dem.
- 	Konkurrencedans – hvorInvitation til Udvikling af
dan får vi den sat i gang,
Egendans
her vil der være et indlæg
Danseudvalget i Region SYD
v. Morten Lisberg formand
vil gerne invitere til kursusfor Odense Kvadrillen.
dage i Udvikling af Egen- 	Udvikling af egen dans,
dans.
indlæg v. Mette Inge BaltDette kursus er et tilbud til at
sersen
udvikle jeres dans som par.
- 	Indkomne forslag, send
Instruktørerne og spillemængerne forslag inden mødet dene er hentet fra opvissammen med tilmeldingen. nings- og konkurrencehold,
12.00 – 13.00 Frokost
da disse miljøer er der, hvor
I medbringer selv frokost.
der arbejdes med udvikling
13.00 – 16.00 Præsentation
af egendans, for det skal jo
af stævneinstruktører ved
give resultat ved næste års
landsstævnet i Frederikskonkurrencer.
havn: Dans:

Netværksmøde for
instruktører og andre
interesserede

Instruktørerne er Mette Inge
Baltsersen,fra Kolding og Rune Pedersen fra Vestfyn. Som
spillemænd har vi Gert Stenderup Skov fra sydfyn og
Claus Lisberg fra Odense.
Gert spiller for Mellem Broerne og kan også give sit besyv
med på rytmik, musikudnyttelse m.m. Claus spiller for
Øhavskvadrillen og Fynbodanserne, der begge har stillet op til DM og regionskonkurrencer, så også han har
observeret meget forberedende danseudvikling.
Udbyttet er, at parret får nogle udviklingspunkter samt
teknikker til at udvikle det.
Kurset er 2 gange endagskursus. Altså det samme kursus udbudt 2 forskellige steder i regionen og på 2 forskellige dage. Kurserne er d.
2/11 og d. 3/11. Begge dage
fra 10-16. Programmet for de
2 dage kommer til at være
ca. det samme, men hvis
man gerne vil deltage begge
dage vil instruktørerne gøre
en indsats for at give noget
videre vejledning begge dage.
2. november er i Aabenraa
3. november er i Odense
Nærmere adresser kommer
på regionens hjemmeside, i
polkaposten og bliver sendt
til foreningsformændene, så
du kan henvende dig til ham/
hende.

Tilmelding

sendes til Morten Lisberg senest den 20.10. på mail:
muddy90@hotmail.com
Med info om:
- Enlig eller par
- Navn(e)
- @-mail
- Telefonnummer
- Lokalforening eller ingen
- Danseerfaring (antal år

Region Sjælland
Kursus i mosaikhækling
– hækling med flere
farver

Søndag den 13. oktober 2013
kl. 10 – 16 afholder Danske
Folkedansere Region Sjællands dragtudvalg kursus i
mosaikhækling på Kirstinedalsskolen, Skolevej 1, Ølby,
4600 Køge.
Vi starter dagen med en kop
kaffe/te og et stykke brød.
Derefter vil der være et foredrag om hækling og kursus i
at hækle med flere farver.
Medbring selv garn i flere
farver og en hæklenål, der
passer til i tykkelse samt frokost og drikkevare til den
indlagte frokostpause. Vi skal
være i et kælderlokale, så
hvis du behøver ekstra lys, så
medbring selv en lampe.
Vi slutter dagen med kaffe/te
og kage.
Arrangementet koster 60 kr.
Prisen for hvert af disse kur- Med i prisen er kaffe/te, brød
ser er 90 kr. pr. person.
og kage
Frokost skal selv medbringes Tilmelding til Lone Nielsen
samt service til dette. Kaffe til på tlf. 25563507 eller e-mail
eftermiddagspausen skal og- lonenielsen57@live.dk
så selv medbringes, samt
senest den 6. oktober.
service.
På udvalgets vegne
Lone Nielsen
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medlemmerne 

En trist historie
- med en heldig
udgang
Hen mod slutningen af sæsonen
2012-13 fik vi den kedelige besked,
at vores hidtidige instruktør ikke
kunne fortsætte. Han havde lyst til
at afprøve et andet område og var
derfor nødt til at fravælge Nr. Hostrup Folkedansere - trist, og ikke
med hans gode vilje.
Hvad gør man så? Jo, man begynder at undersøge, hvilke instruktører der er i området. Man spørger
dem, der ikke har fast forening, om
de kunne have lyst til et stort hold,
- og to føl. Man stikker en føler ud,
for det kunne jo være, at der var en
mulighed… nogle foreninger har jo
flere instruktører på holdet, så…
Men alle steder fik vi ”tak, men nej
tak”.
Heldigvis sad der et lyst hoved i en
af vores naboforeninger, og han
vidste, at der i LDF er en liste over
de instruktører, der er uddannet i
LDF-regi. Vi fik listen, forhørte os
hos flere - men med samme triste
resultat.
Nuvel, historien får en heldig udgang, for pludselig er der én, der
melder sig. Han kender til vores
problem og tilbyder, at ”hvis ingen
andre vil ta´ så stor en forening der endda har to føl, der er godt i
gang, så skal jeg nok gøre det”…
også selvom han skal køre langt for
det.
Vores tak skal lyde til de personer
og den organisation, der hjalp os.
Nu har Nr. Hostrup Folkedansere en
instruktør, vores føl er sikret deres
følordning, og vores dansere véd,
at vi stadig danser om mandagen
fra starten af september og til sidst
i marts.

En god oplevelse
i Kyllingemoderen
Lørdag d. 10.august 2013 kl. 16.00 mødtes en flok spillemænd på græsset uden for
Kyllingemoderen i Almindingen.
Dagen bød på buskspil, fællesspisning og dans til forskellige spillemandsgrupper.
Vejret var skønt, og der var publikum fra start til slut. Ca. 130 deltog i fællesspisning, og flere dukkede op, da det blev tid at danse. Her blev der lagt ud med ”bunkespil”, og da arrangementet er åbent, gratis og bredt annonceret, var der en del
ikke-folkedansere, så vi sikrede os lige, at alle blev introduceret for hvad ”kæde”
og ”hurretrin” er for noget.
Det var et meget sammensat publikum. ”Børn i alle aldre”, lokale, turister og endda
tilrejsende, der målrettet kom langvejs fra for at være med. Der blev talt bornholmsk, dansk, tysk, engelsk og fransk (vi opfylder jo næsten kravet fra DIF om at
være mere internationale!)
Efter det indledende sæt gik 5 unge spillemænd på 10-13 år på scenen og spillede
3 numre. De er bare rigtigt dygtige, og jubelen ville ingen ende tage. De måtte
gentage det sidste nummer som ekstranummer.
2 lokale grupper spillede på skift til kl.22.00, hvor der så afsluttedes med bunkespil.
Vi skønner, at ca. 200-250 mennesker besøgte os i løbet af dagen og aftenen.
Artiklen her er forkortet. Læs det hele på www.bornholms-folkedansere.dk

Så … TUSIND TAK til Landsforeningen Danske Folkedansere.
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Kvadrille fra
Fyn
Det har altid faldet mig mærkeligt i denne
dans, at man i turene skiftevis skulle gå
kæde og danse parvis wienervals (Musik
takt 17-21, forklaring c).
Melodien har nr. 100 i "358" ,og dansen
er beskrevet i "Gamle Danse fra Fyn og
Øerne" samlet af Ane Marie Kjellerup, "Hyldemor", i tiden før Anden Verdenskrig.
Det var en befrielse for mig, da jeg i 1980'erne lånte Hyldemors nodesamling og fandt
melodien, hvor der faktisk er endnu en reprise i noderne. Den står på næste side i
nodebogen, og jeg tænker mig, at det er
en fejl, at den ikke er kommet med i udgivelsen.
På Fyn har vi de sidste 25 år - blandt andet i Folkemusiklauget Fynboerne - spillet alle fire repriser og i hver gennemdansning danset både kæde og vals.
For mig er dansen faldet på plads, og jeg
synes, at I skal prøve den!
Jeg er spændt på, hvordan danske folkedansere forholder sig til denne "nye" viden.
Tage Aabech, Odense.

Tillykke
Højby Ungdomsforenings Folkedansere
ønsker Jytte Hansen tillykke med de 70
år den 26. juni 2013

Opslag i Hyldemors nodesamling o. 1933, hvor man kan se, at "Kvadrille" fortsætter med et fjerdestykke
på næste side i nodebogen.

Jubilæumsfest - 75 år
Odder og omegns
Folkedansere
Indbyder hermed til ovennævnte
jubilæumsfest
Lørdag den 12/10 - 2013 kl. 17.00
Valgmenighedens forsamlingshus
Rørthvej 34, Odder
Tilmelding: telefon 86 56 03 10
– Lilly Iversen
e-mail: oof@odderfolkedansere.dk

Guldbryllup

Dødsfald
Min mor, Inger Vilhelm, Odense, sov
stille ind den 25. juni.
Allerede i ungdommen fik hun interesse
for folkedansen og ikke mindst for
dragterne og dragtsyningen, og hun
havde desuden gennem en årrække
udlejning af dragter. Både i Odense Folkedansere og i Fyns Amt var min mor
med til at arrangere kurser i dragtsyning – kurser som hun holdt meget af
og nød at kunne lære fra sig.
Livet igennem bevarede hun tilknytningen til folkedansen og dragterne, og
det glædede hende altid, når hun havde mulighed for at deltage i arrangementer.
Æret være hendes minde			
				
Merete m. familie

Vi ønsker tillykke
Vores Æresmedlem Selma Amossen
blev den 1. juli 90 år. Hun ønskede sig
et billede af foreningens opvisningshold.
Selma er altid vores faste tilskuer til alle
vores øveaftener og legestuer.
Vi ønsker dig rigtig hjertelig tillykke.
På Fredensborg og Omegns Folkedanseres vegne
Birthe Hansen, formand

Den 5. okt. 2013 kan Rita og Kurt Christensen, Frederikshavn, fejre guldbryllup. De har været aktive inden for folkedans i snart 40 år. I 1985 begyndte
de at danse i Sæby Folkedanserforening. I 10 år var Rita i bestyrelsen for
vores lokalforening og derefter fortsatte
Kurt i bestyrelsen, og siden 2008 har
han været formand. I 1986 blev Kurt
valgt til amtsformand, som det hed
dengang, og han fortsatte efter sammenlægningen med at være Region
Nordjyllands formand. Vi takker for jeres arbejde i foreningen og håber at se
jer mange år endnu.
Vi ønsker Rita og Kurt tillykke på dagen
og håber, at de må få en festlig dag.
Venlig hilsen Sæby
Folkedanserforening
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Brønshøj Folkedanser
Forening
En forening over 60 år – med livsglæde, tradition
og fornyelse
Gennem årene har BFF haft dygtige instruktører og spillemænd. Dette – samt et godt socialt sammenhold – gør, at vi
har opretholdt et godt medlemstal.
Vi er en aktiv forening. Vi har f.eks. deltagere i LDF’s dragtkurser, i Landsstævner og Nordlek. I 2012 var vi til Dansefestival på Bornholm. Det kan varmt anbefales.
Ved Landsstævnet i Hundested deltog 25 medlemmer. 2
medlemmer var meget aktive i forb. med dragtudstillingerne.
I Reg. Hovedstadens opvisninger deltog 15 dansere fra BFF.
Hvem kan slå det, når vi næste år skal til Frederikshavn?

Brønshøj folkedansere – på 3 niveauer i 2013/14
BFF ønsker at holde liv i folkedansen og satser på både nye
dansere og at give et særligt tilbud til øvede dansere.
• Begynderhold hver onsdag i september fra kl. 18.30 til kl.
19.20. Her øves grundtrin og fatninger helt fra bunden, så nye
dansere har et bedre grundlag for at starte på det alm. hold.
• Alm. dansekursus hver onsdag fra september til april fra kl.
19.30 til kl. 21.20.
• NYT: For øvede dansere, der vil mere tilbyder vi 7 danseaftener hver den 1. onsdag i måneden fra oktober til april fra
kl. 18 til kl. 19.20. Her vil instruktøren gå i dybden med
dansen, og de enkelte vil få tilbagemelding om behov for
justeringer på trin, fatninger eller rytmen. Holdet oprettes
ved min. 16 personer.
Nu glæder vi os til den nye sæson med ny men bekendt danseleder: Anders Nielsen. Musikken leveres igen på fortrinlig
vis af Lena Rasmussen og Mads Christensen.
Så - som Anders Nielsen vil sige det: ”Så er det frem med
skoene og giv dem gas!”
Hilsen Brønshøj Folkedanser Forening
– www.brhff.dk v/Bente Bang

Hallo!

Vejle Amt gjorde det igen igen igen igen …
Fredericia kvadrillen og Fredericia Spillamandslaug arrangerede i fælleskab det årlige 25. amtsstævne på Bakkeskolen i
Erritsø i weekenden 3.-5. maj 2013
Der var stor gensynsglæde og munterhed!
Stævnet startede med faneindmarch og åbningstale og der
var en skøn legestue med god musik af Fredericias Spillemandslaug og amtets sillemænd.
Lørdagen bestod af et fantastisk kursus under ledelse af Lone
Schmidt, af en flot opvisning i Madsby Legepark og af en formidabel festaften.
Søndag sluttede det 25. amtsstævne i Vejle Amt på bedste
vis og vi siger tak for en fantastisk oplevelse og på gensyn!
Dagny og Victor
18
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Den lille Vendelbo fra
1988 – 2013
Det hele startede i Thy og Vendelbo Folkedanserforening på
Vesterbro i København. Foreningen havde i gennem mange
år haft børnehold, men måtte til sidst erkende, at folkedans
for børn ikke på det tidspunkt, kunne lade sig gøre på Vesterbro. I 1988 blev det vedtaget at starte en børneforening i
Rødovre. Foreningens første navn var: Thy og Vendelbo Børne- og Ungdomsfolkedanserforening, Rødovre. Foreningen
skiftede senere navn til Den lille Vendelbo.
Opstart med spillemand Ole Nielsen og danseleder Lissi Madsen d. 7. september 1988 med 20 børn. I årenes løb har vi
deltaget i rigtig mange forskellige arrangementer og været
arrangør af Ungdomsstævne for Danske Folkedansere i 2000
samt Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne i 2011.
I 2002 gik Den lille Vendelbo sammen med T&V folkedanserne, således at der også er voksenhold.
Desværre er antallet af børn begyndt at gå den forkerte vej,
men det er vort håb, at Den lille Vendelbo også fremover vil
bestå, og at vi får mange fornøjelige timer med godt samvær
og sved på panden. Jubilæet fejres lørdag d. 14. september,
se www.dlv.dk
Lissi Helveg Madsen og Dorthe L. Ravn

Smutten siger tak for
Initiativprisen
som vi er utrolig glade for og vældig stolte over
at have modtaget.
Vi fik sluttet sæsonen 2012/2013 med 2 gode opvisninger. Vi blev inviteret med til Region Hovedstadens opvisning i Tivoli den 30. maj. 3 kvadriller afleverede en super opvisning. Tak skal I have.
Ugen efter gjaldt det opvisning ved Dyrskuet i Roskilde,
også her var vi 3 kvadriller, super godt.
I den kommende sæson gælder det Barnlek i Island fra
den 5. – 13. juli 2014.
Og selvfølgelig inviteres alle deltagere fra Region Sjælland og Region København til at være med på Smuttens
hold. Vores planlægning begynder når vi mødes i Holeby
den 9. – 10. november 2013.
Barnlek skal dog ikke fylde det hele. Vi skal danse, hygge, synge og fjolle. Teenagerne skal udfordres på danse,
trin og dansefærdigheder.
1.- 2. februar 2014 skal vi mødes i Odsherred.
Og så håber vi på at få en aftale om en opvisning i foråret 2014.
Med venlig hilsen Smutten
Lissi Helveg Madsen

medlemmerne

Hundested 2013
Ja, de gjorde det igen – stævneudvalget og alle hjælperne sørgede for en uge med masser af danse- og musikoplevelser i landsstævneugen. Hundested var en fantastisk ramme om stævnet. Havnen og byen summede af
liv hele ugen, og der var altid mange tilskuere ved opvisningerne ved Pyramiden. Der var også mange flotte opvisninger i hallen om aftenen.
Den dag stævnet indtog Frederiksværk, var der dragtklædte dansere og spillemænd overalt, det kunne virkelig ses, høres og mærkes, at der var folkedanserstævne i
byen.Måske kunne det overvejes, om alle opvisninger i
en by burde lægges en bestemt dag i stævneugen. Det
kunne betyde, at det måske bedre kunne lade sig gøre at
planlægge deltagelse i andre aktiviteter, da f.eks. danseog spillekurser af gode grunde ikke kan undgå at ligge
på nogen af regionernes opvisningsdage. Det er altid
ærgerligt, når der er noget, man må fravælge at deltage
i, fordi der ikke er plads i kalenderen.
Det var rigtig interessant, at se alle de fine dragtdele,
som Landsforeningens studiesamling består af og det var
også spændende at se samlingen af Ninna Rosenkjærs
akvareller, da vi ved, at hun benytter enhver lejlighed til
at tegne folkedragter, hun har vist altid sin skitseblok
med sig. Hjemstavnsmødet havde også nogle helt fantastiske rammer ved Knud Rasmussens flotte hus i bakkerne ved havet.
Åbningen med et frisk pust af unge dansere var en rigtig
god optakt til stævneugen, og Mellemrummet var et perfekt sted at samles. Afslutningen på den udendørs scene
med unge dansere og spillefolk var meget stemningsfuld
på denne stille fine sommeraften og igen var der gode
pladser til alle, der ville være med som tilskuer.
Nu begynder vi at glæde os til næste år, måske ses vi i
Frederikshavn.
Svend og Bente Johansen, Øhavskvadrillen

Kære Bente – tak for dit indlæg

isningerne på en dag,
Dit forslag om at koncentrere opv
tet på den kommener et af flere forslag, som bliver drøf
n.
de regionskonference i Frederikshav
dse med stævnets forVi er i stævneudvalget meget tilfre
re end de fleste, de
løb, men vi kender også, måske bed
har vi haft et evaluefejl, der skete på stævnet. Derfor
det på regionskonferingsmøde, lige som vi også drøfter
forbedre kommende
rencen, så vi kan være med til at
stævner.
lget.
Med venlig hilsen fra Stævneudva

Folkedans
i sommersol
Det blev en festlig og hyggelig lørdag for et halvt hundrede
nordjyske medlemmer af Landsforeningen Danske Folkedansere. De satte hinanden stævne i Frederikshavn til det årlige
sommertræf, hvor Privatskolen dannede ramme om aftenens
legestue. Der blev danset til den 12 mand store spillemandsgruppe, Fladstrand Spillemændene.
Lørdag eftermiddag var der en rundvisning i Bangsboparken.
Derefter gik turen til Bangsbo Fort og Palmestranden, hvor
vejrguderne også gav sit besyv med til en oplevelsesrig dag.
Den 14. – 19. juli 2014 vil andre kunne få glæde af Nordjylland, når Landsforeningen afholder landsstævne i Frederikshavn.
Per Naldal
Landsforeningen Danske Folkedansere
Region Nordjylland
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Børn & unge

BØRNE OG UNGE,
SPILLEMANDSKURSUS,
DANSEKURSUS
OG NATBAL

INDBYDELSE
Den 9.-10. NOVEMBER 2013 PÅ SDR. FELDING SKOLE
Så er det atter tid for spillemandskursus. Kom og oplev
de mange gode instruktører
på et spændende kursus arrangeret af B&U Region Midtjylland og Sdr. Felding Folkedanserforening. Et kursus for
børn og unge, der gerne vil
lære at spille spillemandsmusik på en lidt anden måde.
Kort sagt et super kursus på
Sdr. Felding Skole.
Samme eftermiddag afholdes
der dansekursus for unge over
10 år. Om aftenen spilles der
op til bal for børn og unge.

Søndag
08.00 Morgenmad
09.00 Oprydning / afskedssang
09.30 Farvel og på gensyn
Der er ingen krav, for at deltage. For de mindste vil der i
år være et sandkassehold,
hvor leg og andre aktiviteter
er en del af gruppespil. Nodemateriale tilsendes ca. to
uger før kurset.
Instruktører:

Sdr. Felding Skole, Skolegade
31. 7280 Sdr. Felding

Violin: Tove de Fries
Klarinet: Lene Sand Nielsen
Bas: Aksel Sand Nielsen
Fløjte/klarinet: Manny Skjærbæk
Violin: Peer Munkgaard

Hvornår:

Kursusleder:

Lørdag + søndag den 9-10.
nov. 2013

Jens Jensen, Friskolevej 29,
Fasterholt, 7330 Brande
Tlf.: 97 18 82 37
Mail: friskolevej29@privat.dk

Hvor:

Program:

Lørdag
09.30 Velkomst og sang
09.45-12.00 Gruppespil
12.00-12.45 Frokost
12.45-14.15 Gruppespil
14.15-15.00 Pause hvor vi laver „noget“
15.00-15.30 Saftevand, kage
og kaffe
15.30-17.00 Gruppespil
17.00-17.30 Fri
17.30-18.00 Aftensmad og
oprydning
19.00-23.00 Bal.
21.00 kaffepause
21.30 Bal
23.00 Farvel til dem der ikke
skal overnatter
23.15-23.45 Natmad
23.45 Natdans
20

Pris:

Spillemandskursus inkl. mad
og drikke hele dagen:
Kr. 150,00
Spillemandskursus inkl. mad
og drikke hele dagen OG
overnatning: Kr. 200,00
Tilmelding:

INDEN den 29. september
2013. Flere tilmeldingsskemaer kan rekvireres hos Jens
Jensen - se tlf. / mail adresse
ovenfor. Husk navn og adresse på tilmeldingen.
Betaling indsættes på konto:
7780-1839075
Husk at oplyse navn på
deltagere ved indbetaling
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Tilmelding senest d. 28. oktober 2013.
Se vedr. indbetaling nedenfor.

Natbal for børn og unge
Dansekursus for unge
Dagen slutter af med et brag
af et bal. Vi starter kl. 19.00
over 10 år
Den 9-10 november 2013 og fortsætter indtil trætheden
Program for dansekursus

Lørdag:
12.00-12.45 Middagsmad
12.45-14.15 Dansekursus
14.15-15.00 Pause hvor vi laver „noget“
15.00-15.30 Saftevand, kage
og kaffe
15.30-17.00 Dansekursus
17.00-17.30 Fri
17.30-18.00 Aftensmad og
oprydning
19.00-23.00 Bal med kaffepause ca. kl. 21.00
23.00 Farvel til dem der ikke
skal overnatte
23.15-23.45
Natmad
23.45-??? Natdans
Søndag:
08.00 Morgenmad
09.00 Oprydning / afskedssang
09.30 Farvel og på gensyn

melder sig. Programmet kan
du se ovenfor.
Instruktør:

Bente Jensen (Sdr. Felding)
og Ulla Madsen (Hvide Sande)
Musik:

Alle kursister + instruktører
Pris:

BAL med sodavand og kage
OG overnatning + morgenmad kr. 85.BAL med sodavand/kaffe/te
og kage kr. 30,00
Tilmelding

senest d. 29. oktober. 2013,
HVIS du skal overnatte.
Indbetaling: på konto 77801839075
Oplys navn på alle deltagere
ved indbetaling.

Instruktør:

Spørgsmål:

Ulla Madsen (Hvide Sande)

Venligst kontakt Jens Jensen
– tlf.: 9718 8237 eller mail:
friskolevej29@privat.dk
Vi glæder os til at se dig!

Musik:

Ib Hansen, Henning Andersen og Peter Smidt
Dansekursus med aftensmad
OG overnatning + morgenmad kr. 160,00
Dansekursus med aftensmad
OG sodavand/kaffe/the og
kage kr. 130,00

B&U Region Midtjylland
+ Sdr. Felding
Folkedanserforening

Sjællandsk
dansefest!
Stevns Folkedansere afholdt lørdag
d. 25. maj 2013 det Sjællandske
Børne- og Ungdomsstævne 2013.
Stævnet var med til at give børn og unge
på Sjælland en mulighed for at møde og
lære andre børn og unge med interesse for
folkemusik og -dans at kende.
Da der var store udgravninger i gang i hele
Store Heddinge by, valgte vi at arrangere
en togtur til Køge, hvor vi så kunne give
opvisning i Torvebyen – her var vi også
garanteret flere publikummer. I forbindelse
med formiddagens opvisning i Køge havde
vi som noget helt nyt inddraget Køge Skoleorkester! Og det blev et brag af en fest!
Med stort optog gennem gågaden, og dans
og musik i Torvebyen,fik byens borgere en
ekstra oplevelse med. Både dansebørnene
og KSO havde en herlig oplevelse med dette samarbejde.
Stævnet blev afholdt som et endagsstævne, og efter opvisningen i Køge tog vi toget
tilbage til Store Heddinge Skole og fortsatte
eftermiddagens og aftenens arrangement.
Eftermiddagen startede med konkurrencen
om Sjællandsmesterskabet i Folkedans for
børn og unge, og her fik vi fundet vinderne
i de 4 rækker, man kunne stille op i.
Efterfølgende var der dans for store og
små, og som noget nyt havde vi en spilleworkshop. Vi havde inviteret musikskolebørn fra Køge Musikskole, der ikke nødvendigvis var vant til at spille folkemusik,
så de blev præsenteret for denne genre.
Som afslutning på eftermiddagens workshops, prøvede spillebørnene at spille til
dans for de mange dansebørn, der var til
stede under arrangementet. Om aftenen
fortsatte vi med bal for de hardcore der
blev tilbage – Vi havde en skøn dag, med
masser af folkedans og -musik for børn og
unge fra hele Sjælland.
Næste års stævne afholdes d. 23. - 25. maj
2014 af Hjemstavnsfolkedanserne på Frederiksberg.
Af de glade arrangører/
Stevns Folkedansere

Børn & unge

HUND13
I uge 29 var der landsstævne i Hundested i Nordsjælland. Vi var ca. 900 deltagere inkl. spillere og hjælpere. Af disse 900 var ca. 80 personer tilmeldt som
B&U’ere, foruden spillerne.
B&U udvalget havde en mission om at
få mere samling på de unge deltagere
og skabe et tættere netværk blandt det
overskuelige antal ,vi var i aldersgruppen UNGE (primært 13-27). Allerede om
mandagen gik vi rundt i vores ”Folkedans Danmark – UNGDOM” T-shirts og
fik hilst på mange af dem, som vi ikke
kendte så godt i forvejen, så de fleste
unge i hvert fald vidste, hvem vi va,r og
at de kunne gå til os, hvis de havde
nogle spørgsmål. For selvom vi ikke er
så mange unge dansere, eller spillere
for den sags skyld, så er der stadig
mange, som ikke kender hinanden. Både på tværs af geografi og aldersforskelle. I løbet af ugen var vi til mange
af de specifikke B&U-arrangementer
(dog primært U)o g talte lidt med nogle
af de forskellige unge, som vi ikke
kendte i forvejen. Der var nemlig en del
unge, af de helt unge, som var på deres
første landsstævne eller ikke har været
af sted i så mange år endnu.
Af andre arrangementer for de unge
stod Rikke for torsdagens showworkshop, hvor 18 unge prøvede kræfter
med at lave et lidt anderledes show,
som de viste på havnen om eftermiddagen sammen med de unge spillere der
også havde haft workshop hele dagen.
Her var der også udefrakommende med,
der ikke deltog i hele stævnet. Der var
herudover en gruppe unge, der deltog i
Ib Jensens 4-timers workshop, som gik
ud på at lære et show, der skulle vises
til afslutningen om fredagen. Så der var
meget fokus på at få de unge med på
scenerne i ugens løb.
Kort før HUND13 var vi med til at starte
en ny forening for unge folkedansere,
nemlig – Unge Folkedansere. Foreningen har tilholdssted i Odense, men skal
favne alle unge i hele Danmark, der har
interesse i folkedans. Så det er altså
ikke en traditionel forening, hvor der
danses en gang om ugen, men en forening hvis primære formål er at skabe
et tættere netværk blandt de mange

små grupperinger i Danmark. Denne
spritnye forening gjorde vi selvfølgelig
også lidt reklame for til et par af ungdomsarrangementerne, bl.a. ungdomsdans, som Rikke instruerede og til Ungefesten om torsdagen. Foreningen er
næsten gratis at være med i – det koster nemlig kun 5 kr. hvis man allerede
er medlem af Landsforeningen Danske
Folkedansere i en anden forening. Vi fik
også rekrutteret nogle medlemmer til
denne spritnye forening, i omegnen af
hele 40 stk. Foreningen er for alle ’unge’, der vil arbejde for foreningens formål, så der er ingen specifik aldersgrænse på.
Vi håber, at andre også havde et godt
landsstævne i Hundested i uge 29 og
regner med, at vi ses igen til næste år i
Frederikshavn til FREDE14. Der er altid
plads til lidt flere.
…Til info kan det fortælles, at Morten
sled igennem sine danseskos såler, så
det er ikke fordi, der ikke blev danset i
hvert fald!:)
Med tak for en hyggelig uge og et på
gensyn til næste år til FREDE14!!!
På B&U udvalgets vegne
Rikke Rasmussen og Morten Lisberg

Det Sjællandske
Børne- og Ungdomsstævne 2014
afholdes fra 23. til 25. maj 2014 på
Frederiksberg.
Hjemstavnsfolkedanserne,
Frederiksberg

YES, ungdomsrække
ved DM 2014!
Konkurrenceudvalget har besluttet,
at DM 2014 tilføres en UNGDOMSRÆKKE i pardans. Denne række er
for dansere i alderen 14 til 25 år.
Begge dansere må højst være 25 år
på konkurrencedagen eller fællesalder for parret må maksimum være
50 år på konkurrencedagen.
Følg med i arrangementet på www.
folkedans.dk/konkurrencer i folkedans eller læs mere i Trin & Toner …
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Mødetider 2013/2014
Morsø Folkedanserforening (1207)
Mandage kl. 19.30-22.00
Brønderslev Folkedanserlaug (1101)
Sted: Det Ottekantede Forsamlingshus, P.
Formand Hanne-Grethe Kjær, tlf. 4042
Dalsvej, Øster Jølby
4415, larsenhgcl@gmail.com
Sæson: September-April
Fmd. Gerda Juul Jensen, Vestervangen 32,
Dronninglund Folkedanserforening
7900 Nykøbing Mors
(1102)
Tlf. 9752 1118, mobil 6016 6318,
Voksne danser hver tirsdag i Dronninglund mail nikolaj@mors.dk
Gymnasiums lille hal kl. 19.30-21.30.
Sæsonstart i uge 39.
Aalborg Folkedansere (1301)
Fmd. Anni Knøsen, tlf. 9884 3002
Danser i Kompagnihuset, Østerågade 17,
Aalborg
Frederikshavn Folkedansere (1104)
Start onsdag den 11. september kl. 19.30
Mødetider: Torsdage kl. 19.30-21.30
samt torsdag den 12. september kl. 13.15
Sted: Maskinhallen, Skolegade 8, 9900
Fmd. Thomas Jørgensen, tlf. 9813 8274,
Frederikshavn
mail thoeljo@stofanet.dk
Fmd.: Edly Naldal, Skovalleen 6, 9900
Frederikshavn tlf.: 9842 5561, mobil:
Hadsund og Omegns
6092 2947
Folkedanserforening (1306)
www.frederikshavnfolkedansere.dk
Danser på Hadsund Skole, gymnastiksal
nr. 1, hver mandag kl. 19.30-21.30
Sæby Folkedanserforening (1105)
Sæsonstart uge 39.
Voksenhold hver tirsdag kl. 19.30–21.30
Formand Bent Larsen, tlf. 9857 3080
på Sæbygårdskolen. Sæsonstart i uge 38.
Fmd. Kurt Christensen, Gærumvej 19.
Rebildkvadrillen (1308)
9900 Frederikshavn. Tlf. 9842 5720, mail: Danser hver tirsdag kl. 19.30 til 21.30 på
Kurt.mose@webspeed.dk
Spillemandsmuseet Rebild. Sæson: Sept.april. Fmd. Jonna Borella, Jyttevej 6, 9520
Folkedanserforeningen “Vendsyssel”
Skørping, tlf. 9839 1208.
Hjørring (1106)
Vi starter den nye dansesæson den 9/9
Møllekvadrillen (1309)
2013 på Vellingshøj-Centret,
Torsdage kl. 19.30-21.30 i
Vellingshøjvej 359, 9800 Hjørring
Ridemandsmølle, Godthåb.
Vi danser hver mandag kl. 19.30-21.30.
Formand Lisbeth Busk-Matthiasen.
Alle er meget velkomne, såvel enlige som Tlf. 2841 4071 eller e-mail:
par.
kclbm@hotmail.com
For yderligere information kontakt Jens
Hyldgaard, tlf. 6111 3111, mail:
Region Midtjylland
hyld1@hotmail.com eller
www.folkedans-vendsyssel.dk
Karstoft og Omegns Folkedanserfore
ning (2103)
Taars og Omegns Folkedanserforening
Danser i Karstoft forsamlingshus hver
(1108)
mandag kl. 19.30-22.30. Sæsonstart i uge
Bålhøjcentret, Tykskovvej 4, 9830 Taars.
37.
Formand: Erik Kristensen,
Formand: Arne Hynkemejer, tlf. 9719 2062
Tidemandsholmsvej 185, 9830 Taars. tlf:
9895 8320 – 2442 2392 - mail: jdek@
Sdr. Felding og Omegns
pc.dk
Leder: Elsebeth Steffensen, tlf: 9892 0463 Folkedanserforening (2104)
Danser hver torsdag aften i Sdr. Felding
– 2844 0563
Kulturcenter.
Spillemand: Jørn Dahl, tlf: 9892 7546
Sæsonstart er torsdag den 5. september.
Bjergby Mygdal folkedanserforening
Børn kl. 18.00-18.45, voksne kl. 19.30(1109)
22.00
Danser i Mygdal forsamlingshus hver
Formand: Jens Hallundbæk, tlf: 9629 1033
tirsdag kl. 19.30 til 21.30. Husk kaffekurv
Hjemmeside: www.sdr-felding-folkedans.
til pausen.
dk
Formand Palle Madsen tlf. 9897 1502,
BGU-Folkedansere (2105)
mobil 4193 6925, mail mopa@privat.dk
En forening hvor der sker noget – hele
Læsø Folkedanserforening (1111)
tiden! Mulighed for deltagelse i stævner,
Mødetid for kommende sæson er onsdag
opvisning, udveksling m.v. Voksenhold
den 25. september.
onsdag aften. Sæsonstart uge 37.
Børneholdene møder kl. 13.30 og voksne
Yderligere oplysninger hos fmd. Kirsten
dansere møder kl. 19.30 i Læsø
Grøndahl, tlf. 9718 1447 eller e-mail:
Forsamlingshus.
kirstengb@mail.dk.
Fmd Preben Mikkelsen, tlf. 2132 6628,
Se også www.bgu-brande.dk
mail pmilaesoe@mail.dk
F.U.F. Foreningen for Uldjydernes
Gandrup Folkedansere (1112)
Folkedanserfestival (2106)
Danser i Gandrup Skoles pigegymnastiksal 1. søndag hver måned kl. 19-21 i Det
hver onsdag kl. 19.30-21.30
grønne område, Hyldgårdsskolen, Ikast.
Sæsonstart i uge 37.
Fmd. Johannes Daniel, Grønnegade 8,
Formand Leif Christiansen, tlf. 4041 3349 7430 Ikast, tlf. 9715 1444, e-mail:
gronnegade@privat.dk.

Region Nordjylland

Nedenfor følger en oversigt over træningstider og –steder mv. på mange af lokalforeningerne indenfor LDF. Det er dejligt at se, at så mange igen i år har benyttet sig
af tilbuddet om gratis optagelse af deres oplysninger.
Til de foreninger der ikke har indsendt rettelser til optagelsen for 2013: Har der
stået en dato i 2012-udgaven (f.eks. dato for sæsonstart) er denne blevet slettet.
Årsagen er den simple, at ugedagene ikke falder på de samme datoer i 2012 og i
2013! Derudover er der ikke rettet i optagelsen.
Og så skal det lige pointeres, at ”Mødetider” kun er beregnet til oplysninger om faste træningstidspunkter – ikke om div. legestuer, fester og andre arrangementer.
Derfor er oplysninger om disse tiltag, hvor festlige de end lyder, blevet slettet i optagelserne.
Redaktøren

Lemvigegnens Folkedansere (2111)
Danser i gymnastiksalen ved Lomborg
børnehave hver tirsdag kl. 19.30 - 22.00.
Sæsonstart i uge 37.
Seniorer danser på Christinelystskolen i
håndarbejdslokalet hver 2. torsdag kl.
15.00 - 17.00. Sæsonstart i uge 39.
Fmd. Birthe Kynde, mob 28682117, mail.:
birthekynde@gmail.com
Holstebro Folkedanserforening (2112)
Børn i alle ulige uger
3-7 år, lørdag kl. 11.00 - 12.00
8 år …. Lørdag kl. 12.00 - 13.00
Instruktør Hans L. Pedersen
Voksne
Nybegyndere mandag kl. 20.00 - 22.00.
Instruktør Grete Villadsen
Øvede tirsdag kl. 20.00 - 22.00. Instruktør
Hans L. Pedersen
Øvede onsdag kl. 20.00 - 22.00. Instruktør
Charles H. Pedersen
Kursusholdet
Torsdag kl. 14.00 - 16.00. Instruktør Tove
M. Pedersen
Sted
Folkedanserhuset, Banetoften 42, 7500
Holstebro
Formand: Ellen Kjær, Hovvej 5, 7500
Holstebro E-mail: ellen@lbanet.dk
Struer Folkedanserforening (2113)
Fmd. Anni J. Jørgensen
Kragelund Folkedansere (2201)
Danser i boldhallen ved Øster Snede skole
hver mandag kl. 19.30-21.50.
Fmd. Benedicte Henriksen, tlf. 7589 3600

Gedved Folkedanserforening (2205)
Træning onsdag kl. 19.30-22 fra sept. til
april i Aktivitetshuset, Gedved Skole.
Instruktør Anette Dalstrup. Musik Sonja Høj
Nielsen og Ingolf Ryom-Nielsen. Fmd. Kurt
Haubjerg Madsen, Søvejen 44, Vestbirk,
8752 Østbirk, tlf. 2762 1646.
Hatting IF Folkedansere (2206)
Danser i Hatting Forsamlingshus hver
mandag kl. 19.30 – 21.45
Sæsonstart i uge 37
Fmd. Inga Kristensen, tlf. 7565 9404, mail
kik@pc.dk
Horsens og Omegns Folkedansere
(2207)
Vi danser hver tirsdag fra kl. 19.30 til
21.30 på Tordenskjoldsgade Skole i
kantinen, Tordenskjoldsgade 23, 8700
Horsens
Sæsonen starter tirsdag den 27. august
2013
Alle dansere er meget velkomne!
Nybegyndere og øvede, par og enlige – jo
flere vi er – jo sjovere er det.
Fmd. Ingelise Jørgensen, Søndergårdsallé
2, 8700 Horsens, tlf. 2423 5395,
mail holind@mail.dk,
se også www.horsens-folkedans.dk
Alhedens Folkedanserforening (2208)
Træning: Sept.-april, mandag kl. 19.30-22
i Havredal Forsamlingshus. Instruktør
Kirsten Hansen, Serup. Fmd. Poul
Christensen, tlf. 8666 7649.

Bjerringbro Idrætsf. Folkedansere
(2209)
Tørring-Uldum Folkedansere (2202)
Vi danser på Enggården tirsdage kl. 19.30.
Sted: Aale Forsamlingshus. Tid: Hver
Formand: Bjarne Andersen, tlf. 8668
mandag - små børn kl. 17.00, mellem børn 4385, mail endelt@bknet.dk
kl. 17.40, og unge kl. 18.30. Instruktør
Marlene, Musik, Felix, Vibeke, Peter og
Folkedanserforeningen Gamle Danses
Anette. Voksendans kl. 19.30. Instruktør
Værn Viborg (2210)
Else Dam. Musik Olav, Vibeke m.fl..
Seniorfolkedans torsdag kl. 16.30–18.30.
Fmd. Lone Søndergaard, Vestergårdsvej 4, Begyndere voksne torsdag kl. 19.00–
Aale, 7160 Tørring, tlf. 6175 3007,
20.00
mail lones@fiberpost.dk
Fortsættere voksne torsdag kl. 19.30–
22.00
Folkedanserforeningen FANDANGO,
Sæsonstart uge 35 i festsalen, VUC, Viborg
Horsens (2204)
Moderne pardans festdans tirsdag kl.
Sted: Festsalen, Torstedskolen, Horsens
19.00–19.45
Sæsonstart uge 36.
Moderne pardans begyndere tirsdag kl.
Tirsdage: Ældreholdet kl. 15.30–17.15 og
19.55– 20.40
Voksenholdet kl. 19.30 –21.40.
Moderne pardans let øvede tirsdag kl.
Torsdage: juniorhold fra 7 år kl. 16.45 –
20.50– 1.35
17.45
Sæsonstart uge 39 i Trepas aktivitetshal,
Instruktører: Lillian Krak Ulla Bøttcher, Ole Vævervej 10, 8800 Viborg
Skjødt og Kenneth Krak
Form. Niels Rohde Pedersen, tlf. 8662
Musik Leif Krak, Kenneth Krak og Mark
4722, mail nrp@gdv-viborg.dk,
Spence
www.gdv-viborg.dk
Fmd. Hanne Skjødt, Brådhusvej 7, 8700
Horsens. Tlf. 8655 1570.
Karup og Omegns Folkedanserforening
mail: skjoedt@pc.dk. Hjemmeside:
(2211)
www.fandango-horsens.dk.
Danser i Karup Forsamlingshus, Bredgade
15, 7470 Karup, hver onsdag kl. 19.30 –
22.00

Sæsonstart onsdag den 4. september 2013 Bjerregrav Folkedansere (2305)
Fmd. Erik Søjborg, tlf. 8666 1409, mail:
Danser i Bjerregrav skoles gymnastiksal,
soejborg@get2net.dk
Overfussingvej 7, Øster Bjerregrav hver
onsdag kl: 19.30-21.30
Rødding og Omegns
Fmd.: Lissa Skaaning, tlf: 8643 2116 Folkedanserforening (2214)
6019 9989, email belissa@privat.dk
Sæsonstart mandag d. 23/9 kl. 19.30 i
Rødding Kultur- og Forsamlingshus
Folkedansen 1945, Århus (2309)
m. Kirsten Vestergaard som instruktør
Sæson: september-april. Danser hver
yderlig opl. v. formand Laurits Lauritsen
mandag.
tlf. 3063 4858
Nyt: Forældre/barn-hold kl. 17.00-17.30
(3-5 år)
Viborg Folkedanserforening (2216)
Mellemholdet: let og øvede børn kl. 17.40Danser på Paletten mandage i sep., okt. og 18.30 (6-11 år)
nov. kl. 19.30-22.00 (ikke i efterårsferien) Ungdomshold: unge dansere kl. 18.45Flemming Kjærup, tlf. : 8667 2515, mail
20.15 (12-18 år)
flemming@kjaerup.dk
Voksne: kl. 19.45-21.30, danser ½ time
sammen med ungdomsdanserne.
Ans Folkedansere (2218)
Finnebyens Forsamlingshus, Bornholmsvej
Ans Folkedansere danser i Storrummet på 1, 8210 Århus V. Alle, enlige som par, er
Ans Skole hver onsdag kl. 19.30-22.00.
meget velkomne.
Sæsonstart uge 37.
Fmd. Rise C. Thomsen, tlf. 8629 0463,
Fmd. Bente Holm, tlf. 8665 8327.
mobil 2233 3058,
mail risethomsen@hotmail.com
Silkeborg og Omegns Folkedansere
(2220)
Folkedanse Foreningen for Aarhus og
Fmd. Teddy Schøler, tlf. 8685 5376
Omegn (2310)
Fmd. Børge Lundgård, Borumbygade 25,
Silkeborg-Lysbro Folkedansere (2221)
8471 Sabro, tlf. 8694 8556. Instruktør Gert
Vi danser i Sinding Forsamlingshus hver
Højen Hansen.
tirsdag kl. 19.30-22.
Øvelse hver torsdag kl. 19.30-21.45 i
Sæsonstart tirsdag d. 3. september.
Lokalcentret, Ankersgade, Århus C
Danseleder: Hanne Mølgaard.
Fmd. Jørgen Holme, tlf. 8688 1215, mail:
Lystrup Kvadrillen (2313)
mailholme@gmail.com
Danser i Elsted-Lystrup Beboerhus hver
torsdag kl. 19.30-22.00
Sorring-Toustrup Folkedanserforening
Instruktør: Mie Nielsen
(2222)
Fmd. Bodil Andersen, tlf. 8616 1840
Sted: Sorring skole, Skolebakken 4, 8641
Sorring
Samsø Folkedansere (2322)
Mandage fra 19.30-22.00
Onsdag på Lilleskolen, Onbjerg:
Danseleder: Anne Grethe Dahlstrøm
Forældre/barn kl. 16.30-17.30. Børn kl.
Fmd. Carl Erik Rasmussen, tlf. 8687 5596 17.30-18.30. Unge kl. 18.30-19.30. Voksne
www.sorring.dk, folkedans@sorring.dk
kl. 19.30-21.30
Torsdag i Medborgerhuset: Ældre kl.
Odder og Omegns Folkedanserforening 16.00-18.00
(2223)
Sæsonstart ultimo september.
Vi danser på Skovbakkeskolen i
Fmd. Bente Sørensen, Storegade 13,
gymnastiksal 2 hver tirsdag kl.19.30-21.40 Pillemark, 8305 Samsø, tlf. 8659 0303.
Sæsonstart i uge 36.
Fmd. Lis Møller, tlf. 8654 1629, mail
Skanderborg Folkedanserforening af
morlisodder@gmail.com
1970 (2325)
Danser hver mandag i Grønnedalsparkens
Låsby og Omegns Folkedansere (2224)
Beboerhus, N.F.S. Grundtvigsvej 50,
Vi danser i Låsby skole, tirsdage kl. 19.30 Skanderborg.
til 22.00
Fmd. Søren Skjærbæk, Lindevej 7, 8660
Instruktør: Tove Juhl Jensen, Silkeborg
Skanderborg, tlf. 8652 2115.
Formand: Else Lemming, tlf: 8695 1396 /
Instruktør voksne: Gerth Højen Hansen,
2027 5973
Børn og unge: Lone Knudsen.
Vestermarken og Omegns
Folkedanserforening (2225)
Danser i Ravnstrup Forsamlingshus hver
torsdag kl. 19.30-22.00 (dog ikke i
skolernes ferier)
Sæsonstart uge 38
Fmd. Knud Erik Christensen, tlf. 2019
3517, mail prinshenriksvej4@post.tele.dk
Gjerrild Folkedanserforening (2303)
Danser på friskolen i Gjerrild,
gymnastiksalen, hver tirsdag kl. 19.30 22.00. Sæsonstart uge 38
Fmd. Kurt Pedersen tlf. nr. 8633 2498,
mobil 2248 6221
mail kurt.pedersen@sport.dk

Folk, Musik og Dans
Ingen fast træning. Der kommer legestuer,
kurser og koncerter med dans. Indbydelser
udsendes løbende. Se regionens
hjemmeside.
Kontakt: Lise Tauber helst på mail:
lisetauber@get2net.dk eller evt.
tlf. 2372 6037

Gårslev Folkedansere (3114)
Fmd. Peter Skouenborg
Jelling Folkedansere (3116)
Vi danser mandage kl. 19.30 – 22.00 i
Seniorhuset, Ringvejen 1, 7300 Jelling.
Alle er velkommen.
Fmd. Inga Sørensen, Klintevej 20, 7100
Vejle. Tlf. 7582 3013,
email: ingasrnsn@gmail.com

Region Syddanmark
Esbjerg Folkedanser Forening (3104)
Sæsonstart torsdag d. 5. september kl.
19.15-21.15 på Bakkeskolen, Esbjerg.
Dans hver torsdag indtil juleafslutning
torsdag den 5. december (vi holder fri i
efterårsferien).
Vi håber at se alle igen, alle er velkomne.
Vel mødt!
Fmd. Hilmar Kirkegaard Mikkelsen,
tlf. 7511 7967.

Vejle Vesteregns Folkedansere (3119)
Danseaften hver onsdag kl. 19.30 i
Lindeballe Forsamlingshus, Åstvej 54,
7321 Gadbjerg
Voksenhold
Instruktør: Carlo Nielsen
Musik: Gerda Madsen (klaver) og Nanna
Kirchhoff Larsen (violin)
Fmd. Knud Vilstrup, tlf. 7573 8274

Hedens Folkedansere (3120)
Danser i Søndre Skoles Gymnastiksal adr.
Varde og Omegns Folkedanserforening
Tinghusgade 3, 7200 Grindsted. Vi danser
(3106)
hver tirsdag i skoleåret fra kl. 19.30 til 22
Vi danser hver tirsdag på Eventyrgården i fra d. 3. september 2013 til den 3. juni
Janderup kl. 19.30-22.00 og hver onsdag 2014.
på Medborgerhuset i Varde kl. 13.45Leder: Sussi Jensen, musik Gerda Madsen,
16.15.
Peter Smidt og Jens Søndergaard.
Vi har 6 søndage med dans for begyndere Se www. hedensfolkedansere.dk
på Varde Musikskole kl. 14-16. Sæsonstart Fmd. Poula Nørgaard, tlf. 2299 4435 eller
i uge 37. Begynderdans d. 8. september.
mail dalsvej4@tdcadsl.dk
Fmd. Birte Agerbo, tlf. 4147 9609,
hjemmeside www.dansvarde.dk
Aabenraa og Omegns Folkedansere
(3201)
Brørup-Holsted Folkedansere (3107)
Voksenhold: onsdag kl. 19.30-21.30 fra
Sæsonstart uge 36
september i Brunlundsskolens
Onsdage fra 19.30 til 21.45 i Brørup skoles gymnastiksal.
aula
Begynderhold: tirsdag kl. 19.30-21.30 fra
Instruktør: Christian Jensen
sept.-nov. i Aabenraa Idrætscenter.
Formand: Hans Erik Nielsen, tlf. 5091
Børn: Første søndag i hver måned kl.
4081
10.00-10.45 i Nygadehuset Aabenraa
Fmd.: Elin Bjerregaard, tlf. 7463 1941 el.
Fredericia Kvadrillen(3109)
2234 5067, www.folkedans-aabenraa.dk
Danser i Skjoldborgvejens skoles festsal
onsdage.
Grænsekvadrillen, Folkedansere og
Fmd. Orla Pedersen. tlf. 7592 6102,
Spillemænd (3202)
orlalise9@hotmail.com
Danser hver mandag kl. 19.30-21.45 på
Kruså Skole fra sept.-marts.
Bjert-Stenderup Folkedanserforening
Fmd. Karin Becker, Fornbyvej 26, 6330
(3110)
Padborg, tlf. 7467 1720,
Dansested: voksenhold: Bjert,Centralskole, karinbecker@mail.dk,
mandag kl. 19.30, medlemmer 50.
www.graensekvadrillen.dk
Tilbud til nye dansere: de første 2
danseaftner er gratis – start første mandag Haderslev og Omegns Folkedansere
i sept. – dans og sjov motion samt socialt
(3203)
samvær.
Hver onsdag kl. 19.30 fra sept.-april i Den
Danseinstruktør: Mette Inge Baltsersen,
Gl. Katedralskoles Festsal, Gåskærgade 28,
spillemænd: Martin Jørgensen, Karl
Haderslev. Folkedans for ældre kl. 14-16
Gertsen, Regnar Staugaard, Sven-Aage
samme sted.
Iversen
Dans Med Os (2327)
Fmd. Lorens Andersen, Favrdalen 22, 6100
Kontakt: Peter K. Hansen, tlf. 2098 6023, Fmd. Leif Petersen, tlf. 7557 7176, mail
Haderslev,
inge-leif@profibermail.dk,
mail peter@dansmedos.dk,
mail: lorens_andersen@mail.tele.dk
www.bjertstenderup.dk
www.dansmedos.dk
Linedans – letøvede: tirsdag kl. 18.00Sønderborg Folkedansere (3205)
19.00. Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, Koldingegnens Folkedansere (3112)
Børnehold: Tirsdag kl. 16.15-17.00. Vok
Mandage kl. 19.30, ”Cafeteriet”, Låsbyhøj, senhold mandag kl. 19.30-21.30.
Viby. Instruktør Anette M. Nielsen.
Nørregade 1, Kolding
Folkedans – tirsdagsholdet: tirsdag kl.
Ældrehold torsdag 14.00-16.00. Alle hold
Fmd: Finn Isaksen, Brennerpasset 61,
19.30-22.00. Viby Bibliotek,
på Sønderborghus.
6000 Kolding, tlf. 7552 9054
Skanderborgvej 170, Viby. Instruktør Mie
Fmd. Ina Lüthje, Mejerivej 5, Nybøl, 6400
Sæsonstart: 1. mandag i september.
R. Nielsen.
Sønderborg, tlf. 7446 7475,
Alle er velkommen!
Folkedans – onsdagsholdet: onsdag kl.
mail: tage@dlgmail.dk,
14.45-16.45. Åby Bibliotek, Åbyhøj.
www.soenderborgfolkedans.dk
Instruktører Gert Højen Hansen og Mie R.
Nielsen

Mødetider 2013/2014
Nord Als Folkedansere (3206)
Voksne danser på Alsingergården tirsdage
kl. 19.30-21.30, sæsonstart uge 36
Børn og unge på Alsingergården torsdage,
sæsonstart uge 35.
Ældrehold på Langesøgården, opstart uge
38
Fmd: Aase Margrethe Petersen, tlf, 5337
1730, mail: petersen@bbsyd.dk
Asserballe Ungdomsforenings
Folkedansere (3207)
Sæsonstart: Torsdag d. 12. september
2013 kl. 19.00 (kun denne aften)
I Asserballe Gamle Skole (ved kirken i
Asserballe)
Vi danser hver torsdag kl. 19.30-21.30.
Formand: Anna Marie Møller, tlf. 7447
4380/3028 4380
Kloster Kvadrillens Folkedansere (3210)
Danser hver onsdag i gymnastiksalen på
Løgumkloster skole kl. 19.30-21.30.
Formand og instruktør Erling Møller
Kristensen, 7474 3812, mobil 5122 6232
Synnejysk Kvadrille (3211)
Danser på Hjordkær skole hver mandag
Begynderhold kl. 19.00 til kl. 19.45
Almindelig folkedans kl. 19.30 til kl. 21.45
Formand: Erling Skov, Styrtom Bygade 8,
6200 Aabenraa, tlf: 2532 3744,
elfi@youmail.dk
Nr. Hostrup Ungdomsforenings
Folkedanserafdeling (3212)
Sæsonstart mandag den 2. september
2013 kl. 19.30 i Nr. Hostrup
forsamlingshus, Nr. Hostrupvej 29, 6230
Rødekro
Ny instruktør = Hans Erik Nielsen,
Nørbøllingvej 15, 6650 Brørup
Kontaktperson: Kaj Holger Pedersen,
Rugbjergvej 28, 6230 Rødekro, tlf. 2325
0183/7466 4168
Genner folkedans og –musik (3213)
Fmd. Anine Kirk Todsen
Assens Folkedansere (3301)
Danser i Arena Assens hver onsdag kl.
19.30–21.45
Sæsonstart i uge 37.
Fmd. Conni Hansen. tlf. 6471 2051, mail.
pkh@webspeed.dk
www.assensfolkedansere.dk
Gymnastikforeningen Verninges
Folkedansere (3302)
Vi danser i Verninge Forsamlingshus, hver
torsdag fra den 19.9.2013
Ældredansere: kl. 13.30-16.00, leder Else
Jensen
Børnehold: kl. 16.30-17.15, ledere Annika
og Signe Vestergaard
Aftenhold: kl. 19.30-22.00, ledere Annika
Vestergaard og Rune Pedersen
Kontaktperson Eli Nielsen, tlf. 6445 1520
Otterup Folkedansere (3304)
Fmd. Carl Nielsen

Særslev Gymnastikforenings
Folkedansere (3305)
Danser i Særslev Skoles gymnastiksal hver
torsdag kl. 19.30-21.30. Sæsonstart uge
36.
Fmd. Anne-Grete Hansen, tlf. 6489 1477 /
6089 1477
Birkende og Omegns Folkedansere
(3306)
Øvedag tirsdag kl. 19.30-21.45 i Hans
Tausen Centret, Birkende.
Instruktør: Willy Bjerring, tlf. 6538 2845.
Fmd. Villy Mundt, tlf. 6538 1590.
Middelfart Folkedansere (3310)
Øveaften hver torsdag, Bakkehuset,
Assensvej 100, Middelfart. Voksne kl.
19.30-22.00. Sæson: 1. sept. – 31. marts.
Alle er velkommen. Fmd. Birthe Hoffland,
Erritsø Kirkevej 12, 7000 Fredericia, tlf.
7594 3915.

Svendborg Folkedansere (3321)
Sæson september–april, Østreskoles
gymnastiksal.
Ældrehold tirsdag kl. 15 – 17. Instruktør:
Astrid Hansen, tlf. 6222 0976/5129 0721
Aftenhold tirsdag kl. 19.15 – 21.30.
Instruktør: Knud Erik Petersen, tlf. 6220
5756
Begynderhold onsdag kl. 19.00-21.00,
natur og teknik. Instruktør: Astrid Hansen,
tlf. 6222 0976/5129 0721
Børnehold Thurø Skoles gymnastiksal,
torsdag kl. 14.30–15.30. Instruktør: Astrid
Hansen, tlf. 6222 0976/5129 0721
Formand: Astrid Hansen Knud Urnes Vej 2,
5700 Svendborg, tlf. 6222 0976/5129
0721, e-mail: astrid.ege@mail.dk

Taasinge Folkedansere (3322)
Sæsonperiode: Sept.–marts. Vi danser
torsdage kl. 19.30–21.45 i gymnastiksalen
på Tåsingeskolen, Sundhøj, Eskærvej 69,
Vindeby, 5700 Svendborg.
Nye dansere er velkomne i hele sæsonen.
Odense Kvadrillen (3313)
Vi har også danseaftener, som kan vælges
Voksenhold: onsdage kl. 20.00-21.45,
særskilt og for en enkelt aften, i
hvor der danses i gymnastiksalen på
Åløkkeskolen i Odense, Kong Georgsvej 31. sæsonperioden. Ingen forudgående
tilmelding.
Sæsonstart d. 4. september.
Ældrehold: torsdage kl. 14.00-16.00, hvor Se mere: www.taasingefolkedansere.dk
Formand: Anni Skov, tlf. 6254 1454
der danses i seniorhuset, Toldbodgade 5,
Odense. Sæsonstart d. 5. september.
Kertemindeegnens Folkedansere (3324)
Fmd. Morten Lisberg, mobil 5070 9614,
Formand: Knud Thygesen, Vægterbakken
mail muddy90@hotmail.com
7, Hundslev, 5300 Kerteminde. Tlf. 6332
8014, e-mail: knud@folkedans.dk
Hjallese Folkedansere (3314)
Danser tirsdag kl. 19.30-22.00 på
Danser i Hjallese Forsamlingshus,
Nymarksskolen.
Hjallesegade 31, 5260 Odense S
Seniorfolkedans: mandag kl. 15.15 - 17.15
Øhavskvadrillen (3325)
Voksenhold: mandag kl. 20.00-22.00
Vi danser på Bymarkskolen, Skolebakken
Sæson start: 2. September.
6, Ollerup, 5762 V. Skerninge. Den 2.
Fmd. Hans Ole Andersen. Tlf. 6612 9199,
tirsdag i måneden har vi TIRSDAGSDANS
E-mail h.o.a@galnet.dk.
kl. 19.30 for øvede dansere med
forskellige instruktører og musik af Ninna
Korup-Ubberud Folkedansere af 1977
Aasen og Janet Vahl. Første gang 10.
(3316)
september.
Danser hver onsdag på Ubberud Skole,
Formand Svend Johansen, 6226 2301,
Ubberudvej 30, Ubberud.
Fmd. Grete Pedersen, Sømarksvej 50, 5471 mail bsgemal@ofir.dk
Søndersø, tlf. 6593 3936. e-mail:
Egebjerg Kvadrillen (3326)
gretep47@hotmail.com.
Vi danser i gymnastiksalen på IssøInstruktør: Hanne Præst.
Sæsonstart 1. onsdag i sept. Sidste onsdag Skolen, Skolevej 2-4, 5771 Stenstrup
torsdage fra 19.30-22.00.
i hver måned medbringes kaffe og brød.
Sæson: 12. september 2013 – 10. april
2014
Næsby-Tarup Folkedansere (3317)
Danser i Tarup Skoles Aula, Tarupgårdsvej Instruktør: Karen Jensen, Bjerreby, Musik:
1, Odense NV hver tirsdag kl. 19.30-21.30. Karen Nielsen/Claus Lisberg m.fl.
Formand: Aage Thomsen. Kontaktperson:
Sæsonstart uge 36.
Bente Johansen, tlf. 6226 2301,
Fmd. Arne Hansen, mobil 2339 7671.
mail bsgemal@ofir.dk
Brudager og Omegns
Folkedanserforening (3319)
Region Sjælland
Danser hver onsdag i Brudager
Forsamlingshus, Brudager Bygade 11.
Store børn og voksne kl. 19.30-22.00. Alle Holbækegnens Folkedansere (4101)
Sæson 12/9 – 27/3 2014
er meget velkomne.
Vi danser i gymnastiksalen kl. 19.30Sæsonstart uge 39.
21.45, supergodt gulv!
Instruktør: Karen Jensen.
Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2,
Fmd. Tove Stenderup, tlf. 6228 1466.
Holbæk
Formand: Ole Salkvist, tlf: 5943 7626,
Gudbjerg Folkedansere (3320)
elsemarie.ole@mail.tele.dk
Danser i Gudbjerg Forsamlingshus hver
mandag kl. 19.30-22.00
Tølløse Liegstouw Forening (4102)
Sæsonstart uge 40.
Fmd. Egon Agerskov
Fmd. Jytte Christiansen, tlf. 6225 1847,
mail verner.jytte38@gmail.com

Vipperød og Omegns
Folkedanserforening (4103)
Danser hver tirsdag kl. 19.45-21.45 i
gymnastiksalen på Vipperød Skole.
Sæson: sept.-marts.
Fmd. Mandrup Knudsen, Sasserupvej 7,
Sasserup, 4300 Holbæk, tlf. 5947 1007.
Faurboegnens Folkedansere (4104)
Sæsonstart i uge 36
Seniorfolkedans: Mandage kl. 14.00–
16.00
Voksenfolkedans: Onsdage kl. 19.00–
21.30
Begge hold danser på: Firhøjskolen
Kirkemosevej 10, 4591 Føllenslev
Formand: Karen Søe Langholm, tlf.: 5926
7025, k.langholm@pc.dk
Se mere på: www.faurbofolkedans.dk
Folkedanserforeningen Maj 1986 Høng
(4105)
starter ny dansesæson i uge 37 med 2
hold:
Mandag kl. 14-16 Seniordans,v/Kirsten
Rahbek
Torsdag kl. 19.30-22.00 Folkedans v/
Kirsten Hansen
Begge hold på Høng Skole, Odinsvej 18,
4270 Høng i gymnastiksalen
Formand Ove Bech Jensen, tlf. 2250 6668
Fårevejle Folkedanserforening Anno
1981 (4109)
Normal træning mandage kl. 19.30-21.45
Gymnastiksalen på Skolen på Fjorden,
Skolevej 6, 4540 Fårevejle
Instruktør: Niels-Henning Akselbo
Yderligere oplysninger: Lisbeth Schmidt,
tlf. 5926 4455
Højby Ungdomsforenings Folkedansere
(4110)
V/Kirsten Svendsen, Troldager 66, 4573
Højby, tlf.: 5991 3104
På scenen i Højbyhallen, Stårupvej 3,
4573 Højby.
Børnehold danser 18–19 v/Jette Akselbo,
mail jette.akselbo@privat.dk
Voksenhold danser 19.30–22 v/Niels
Henning Akselbo (samme mail)
Musik: Gunnar Toftlund Jensen.
Kontakt: huf@huffolkedansere.dk
Ringstedegnens Folkedanserforening
(4113)
Danser i Anlægspavillonen hver onsdag
fra kl. 19.30 til 21.30.
Børneholdet danser hver onsdag på
Dagmarskolen fra kl. 17.00 til 18.00.
Fmd. Torben Hansen, tlf. 2282 9223.
Kirke Stillinge Folkedanserforening
(4115)
Foreningen er midlertidigt stillet i bero.
Kontaktperson: Formand Agnethe Nielsen.
Tlf. 5838 2845. Mail: mavem@mail.dk.
Korsøregnens Folkedansere (4116)
Fmd. Vagn L. Jensen, Knivkærvej 32, 4220
Korsør, tlf. 5838 0493.
Hver tirsdag danses i Kulturhuset,
Multisalen, Skolegade 1, Korsør fra kl.
19.30-21.30. Sæson sept.-april.

Skælskør Folkedanserforening (4117)
Fmd. Tonny R. Hansen
Slagelse Folkedanserforening (4118)
Bo Locander, tlf. 3064 2454.
www.123hjemmeside.dk/Slagelsefolkedanserforening.
Midgård, Skolegade 8, Slagelse. Indgang
fra Langes gård
Tirsdage kl.19.15-21.15
Landsbykvadrillen (4121)
Danser folkedans i Slaglille-Bjernede
forsamlingshus hver mandag kl. 19.3022.00.
Sidste fredag i hver måned danser vi
historiske baldanse, samme sted, kl.
19.30-22.00, samt ca. 1 søndag hver
måned kl. 10-16, samme sted.
Se datoerne på vores hjemmeside
www.landsbykvadrillen.dk
Fmd. Jørgen Nielsen tlf. 6070 7936
Sorø og Omegns Folkedanserforening
(4122)
Danser på Sorø Borgerskole,
samlingssalen, Alleen 8, 4180 Sorø
(parkering på Rådhusvej) onsdage kl.
19.30–22.00. Sæsonstart 4. september
2013
Alle er velkomne, nybegyndere som
trænede dansere
Fmd.: Lise Gilså, Skrænten 10 B, 4220
Korsør, tlf. 5837 2766 & 3036 4771. Mail:
lise@gilsaa.dk
Danseleder: Tonny Rosenberg Hansen,
Tyreengen 4, 1.tv., 4220 Korsør, tlf. 2297
8660, dansetonny@hotmail.dk
Spillemænd: Ronald Frost (violin) tlf: 5819
6554 og Jørgen Næsby Rasmussen (violin)
tlf. 3020 7349

Greve Folkedansere (4201)
Fmd. Else Nørmølle, Bækager Alle 23,
2670 Greve tlf 4390 1878.
Voksenhold tirsdage 20.00-22.00 på
Hedelyskolen.
Instruktør: Bente Drejer, Musik: Vibe og
Stig. Sæson sept.-marts.
Hjemmeside www.greve-folkedansere.dk
Køge Folkedanserforening (4202)
Formand Bent Hansen, tlf. 2213 6172, mail
behansen2@hotmail.com
Vi danser onsdage kl. 19.30-21.45 i
festsalen på Køge Gymnasium.
Seniorholdet danser mandage kl. 15-17 i
bibliotekets foredragssal i Ølby Center.
Sæsonstart i uge 36. Kom og vær med!
Hvalsø Folkedansere (4204)
Der danses i Boldspil hallen i Hvalsø
hallerne hver onsdag kl. 19.30- 21.30.
Sæsonstart i uge 36.
Fmd. Connie Rydahl, tlf. 2829 2412.
mail rydahls@mail.dk
Gundsølille Folkedansere (4205)
Danser hver mandag kl. 20-22 i
Gundsølillehallens Selskabslokaler, St.
Valbyvej 248A, 4000 Roskilde.
Leder er Birte Nielsen og musik spilles af
violin og harmonika.
Første danseaften i den kommende sæson
er mandag d. 2. sept. 2013
Hvis du vil vide mere om vores dejlige
forening, så ring til formanden tlf. 4678
7451/2447 2432, og se
www.gsgif.dk/folkedans.dk

Hedeboholdet (4206)
Træning hver tirsdag kl.19.30 for
nybegyndere og derefter dans fra kl.20.00
– kl.22.00 i Østervangsskolens Festsal.
Stenlille Folkedansere (4123)
Sæson sept. – marts.
Munter øveaften med gamle og nye danse. Danseleder er Mette Lukasiewicz.
Der danses hver torsdag i vinterhalvåret
Form. Kirsten Tchikai, Ørebjergvej 57,
fra kl. 19.30-21.45. Første danseaften i
Gundsømagle, 4000 Roskilde, tlf.
uge 38.
46789070,
Træning i aktivitetscenteret, Hovedgaden email: k.ogm.tchikai@mail.tele.dk
60B, 4295 Stenlille.
Danseinstruktør: Tonny Rosenberg
Hjemstavnsforeningens Folkedansere
Hansen, tlf. 2297 8660
(4207)
Fmd. Kirsten Kaj Lund, Enghavevej 1, 4180 Fmd. Käthe Larsen, Fælledvej 34 B, 3.th.,
Sorø, tlf. 3013 3232,
4000 Roskilde, tlf. 5752 7647, mail kathe.
mail halu@hotmail.com
larsen@trekantnet.dk.
Undervisning mandage kl. 19.30-21.30 på
Orø Folkedanserforening (4124)
Østervangsskolen, 4000 Roskilde
Sæsonstart første mandag i okt. kl. 19.30 i
Orø forsamlingshus. Fmd. John Haukohl tlf. Jyllinge Folkedansere (4208)
5947 0064. Mail: gjhaukohl@dlg.mail.dk
Børnehold mandag kl. 17.15-18.15.
Seniorer 1 mandag hver måned kl. 19-22.
Hornsherreds Folkedansere (4125)
Baldanse 1 fredag hver måned kl. 19-22.
Vi starter den første tirsdag i september
Formand Annie Hjorth, tlf. 4678 9497,
fra 19.30-21.30.
email flemminghjorth@jyllingesyd.dk
Sted: Multisalen ved den gamle Sæby
skole.
Ramsø Folkedanserforening og
Ny leder af folkedansen er Jannie Mejer og Spillemandslaug (4209)
musikken er Hornsherreds spillemænd
Vi danser hver tirsdag i Snoldelev
Fmd. Finn Kristensen tlf. 4640 0221/2347 Sognegård, Snoldelev Bygade 21, 4621
1398 el. mail finnkr@pc.dk
Gadstrup.
Børn fra kl. 18.00 og voksne fra kl. 19.30
Folkemusik på Fattiggården (4127)
Anne-Mette Jansen leder børneholdet og
Fmd. Jørgen Næsby Rasmussen,
Helle Larsen leder voksenholdet.
folkemusik@hotmail.dk
Spillemandslauget øver onsdage fra kl.
19.00. Forspiller: Michael S. Petersen:
mich@ramso.dk Alle er velkomne!
Fmd. Hans Peter Hansen, f
ormand@spillemandslaug.dk

Hedehusene Folkedanserforening (4211)
byder nye som gamle dansere samt ledere
og spillemænd m/k velkommen til en ny
sæson.
Onsdagsholdet (ældreholdet) begynder
onsdag den 4. september 2013, vi danser
fra kl. 14.00-16.00 i Hedehuset,
Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene,
under ledelse af Ove Rasmussen og Miriam
Hansen, Roman Christophersen spiller.
Torsdagsholdet begynder torsdag den 5.
september 2013, vi danser fra 19.30-21.30
under ledelse af Bente Drejer, Leif
Melgaard spiller. Torsdagsholdet danser
herefter kun sidste torsdag i hver måned.
Foreningen byder på kaffe og kage 1.
dansedag/aften.
Pbv. Miriam Hansen, tlf. 4399 7718
Stenløse-Veksø Folkedansere (4212)
Danser hver onsdag kl. 20.10-22.00 i
Veksø Multihal, Gl. Hovevej 14, Veksø fra
medio september til udgangen af marts.
Sæsonstart uge 38.
Danseleder Susanne Langgård.
Formand Connye Christensen, tlf. 4717
1856, mail Flemcom@mail.dk
Tryggevælde Folkedansere (4302)
Danser hver mandag i gymnastiksalen på
Hotherskolen 19.30-21.45
Fmd. Jette K. Hansen, tlf. 2061 3344, mail
jethan1@hotmail.com
Folkedanserforeningen
Falsterkvadrillen (4303)
Fmd. Lillian Krog, tlf. 5443 9184, e-mail:
lillian.krog@mail.dk.
Folkedans torsdage P.M. Møllersvej 14,
Nyk. F.
Sakskøbing Folkedansere (4304)
Træning starter mandag d. 2. september
kl. 19.30-21.30 på Ellekildeskolen,
Ellekildevej 1, 4990 Sakskøbing
Fmd. Mogens Jørgensen, tlf. 5470 5780.
Folkedansere i Toreby (4305)
Danser i "Rottehullet" på Toreby Skole
onsdag kl. 19.30–21.30
Fmd. Søren O. Dengsø, tlf. 5486 9452
Maribo Folkedanserforening (4306)
Træning hver tirsdag på Borgerskolen i
lokale 2. Voksne kl. 19.30-21.30.
Fmd. Kurt Norling, Vester Landevej 321,
4952 Stokkemarke, tlf. 2273 0689.
Midtlollandske Folkedansere (4307)
Fmd. Preben Sørensen, Rennebæksvej 20,
4960 Holeby, tlf. 5460 6687, e-mail:
preben@mlf-Holeby.dk, www.MLFHoleby.dk.. Aktiviteter: Samspilsgruppe
onsdag kl. 19-22, Holeby Skole.
Dragtsyning onsdag kl. 19-22, Lokalet,
Holeby Skole. Små børn torsdag kl. 17.1518. Børn kl. 18-18.50. Junior/ungdom,
torsdag kl. 19-19.50. Voksne:
tringennemgang torsdag kl. 19.30-20,
voksen dans kl. 20-21.45. Børne og
voksen dans er i Holeby Skoles
gymnastiksal.

Nakskov og Omegns
Folkedanserforening (4308)
Fmd. Birgith Larsen, Bellisvej 6, 4900
Nakskov, tlf. 6048 9960, mail birlar@
youmail.dk. Øver hver onsdag 19-21,
Musikskolen, Klostergade 22, 4900
Nakskov
Instruktør: Gitte Madsen, tlf. 5493 1410
Stevns Folkedansere (4311)
Børn og unge: tirsdage kl.17.00-20.00 på
Store Heddinge Skole i Birken
Voksne: mandage kl. 19.30-21.45 i
gymnastiksalen på Hotherskolen i Haarlev,
sammen med Tryggevælde Folkedansere
Ældre: fredage kl. 15.00-16.30. Danser i
Erikstruphallen
Fmd.: Ida Nygaard, tlf.: 2028 0776, mail:
ida-nygaard@hotmail.com, hjemmeside
www.stevnsfolkedansere.dk
Folkedanserforeningen for Vordingborg
og Omegn (4312)
Træning hver onsdag på Marienberg
skolen (Kantinen) kl. 19.30-21.30.
Fmd. Aage Jørgensen, Aarsleffsgade 23,
4760 Vordingborg, tlf. 5534 2906 / 2211
8925.

Region Hovedstaden
Lillerød & Omegns Folkedanserforening
(5101)
Fmd. Finn Larsen, Vinkelvej 9,
3540 Lynge, tlf. 4818 7633,
e-mail: befi@larsen.mail.dk.
Danser torsdage i Centerhalen, Lilledal 10,
Allerød i perioden 1. sept.-1. april.
Ungdom kl. 18.50-19.50 og voksne kl. 2022. Seniorer danser fredage kl. 14-16 i
Pensionisthuset, Skovensvej 4, 3450
Allerød.
Ølstykke og Omegns
Folkedanserforening af 1942 (5102)
Børn torsdage kl. 18.00- 8.45 (5-7 år)
Børn torsdage kl. 19.00-19.45 (fra ca. 8 år)
Unge torsdage kl. 19.50–ca. 21.00 (øvede)
Voksne mandage kl. 19.30–22.00
Alle hold danser på Græstedgård,
Udlejrevej 13B, 3650 Ølstykke.
Fmd. Alice Johansen, tlf. 4717 5252
Der kan sendes mail (besked/spørgsmål)
via hjemmesiden:
www.oelstykkefolkedans.dk
Fredensborg og Omegns Folkedansere
(5103)
Fmd. Birthe Hansen, Langbjerg Park 37,
3400 Hillerød, tlf. 4824 8515. Kasserer
Lissi Nielsen, Boldbanen 4, 4386 Rønnede.
Undervisning tirsdage for voksne kl.
19.00-21.30 i Fredensborg gl. Bio. Alle er
velkommen.
Frederikssund og Omegns Folkedansere
(5104)
Danser på Græse gl. skole hver mandag
kl. 19.30-21.30. Sæsonstart uge 38. Leder:
Jannie Majer.
Fmd. Jette Johansen, tlf. 6160 7856, mail
3kortdans@gmail.com

Mødetider 2013/2014
G.D.V Hundested Folkedansere (5108)
Fmd. Hans Jørgen Larsen, Nørregade 88 B,
3390 Hundested, tlf. 2241 0427.
Træning tirsdag Poppelhuset kl. 19-21.
Voksen.
Ældre: Poppelhuset onsdag 14-16. Børn/
unge: Poppelhuset 16.15-17.30
Linedance: Onsdag Poppelhuset 17.30-21,
torsdag i træningssalen v/
Hundestedhallen 15-21.
Sæson: sept.-april.

Birkerød Folkedanserforening (5118)
Danser alle mandage kl. 15.30-17.30 og
den sidste tirsdag i måneden kl. 19.3021.45.
Juniorer danser den 2. og sidste tirsdag i
måneden kl. 18.00-19.00.
Fmd. Per Ramsing. Tlf. 6087 3838, mail
formand@folkedansbirkerød.dk,
www.folkedansbirkeroed.dk

Farum Folkedansere (5119)
Voksne danser om mandagen kl. 19.30 Ølsted og Omegns Folkedanserforening 21.30. I september startes kl. 19.00 med
(5109)
tringennemgang.
Undervisning hver torsdag i Ølsted Hallen. Instruktør: Desireé Ginnerup, spillemand:
Voksne kl. 20-22. Sæson: sept.-april. Fmd. Michael Graubæk.
Birthe Madsen, Månelysvej 16, 3310
Børnene danser om onsdagen kl. 15.00Ølsted, tlf. 4774 9552, e-mail:
15.45. Instruktør: Karen Hansen.
dbmadsen@webspeed.dk. Kass.: Annette Spillemand: John Cederberg.
Sørensen, Sandbjergvej 4, 3310 Ølsted, tlf. Alle hold danser på Ellegården,
4774 9883.
Stavnsholtvej 168, Farum. Sæson: Sept. april.
Gilleleje Folkedanserforening (5111)
Den første måned er gratis.
Undervisning af eftermiddagsholdet hver
Formand: Egon Pedersen,
torsdag kl. 17.00-19.00 i Gymnastiksalen
mail:farumfolkedansere@post.tele.dk
på Gilleleje
Hjemmeside: www.farumfolkedansere.dk
Skole, Rostgårdsvej. Sæsonstart 5.
september.
Måløv Folkedanserforening (5201)
Instruktør Karen Hansen, musik Hanne
Fmd. Knud Lund, Mølledalen 2, 3500
Bøgh
Værløse, tlf. 4497 6738.
Fmd. Marianne Fürstling, Birkehusvej 7,
Der danses på Brydegården, Kratvej 9,
3250 Gilleleje. tlf. 4835 5689, mobil 3022 Måløv. Voksenhold onsdag kl. 20-22.
5689, e-mail: marianne18@mail.tele.dk
Sæsonstart sept.
Gribskov Folkedansere (5112)
Vi danser hver onsdag 19.30-21.30 i
Gribskov Gymnasiums hal, Østergade 32,
3200 Helsinge, med start d. 4. september.
Kun voksenhold.
Formand Preben Sørensen, tlf. 4053 4517,
mail pwestring@mail.dk.
Ålsgårde og Omegns Folkedansere
(5113)
Træning hver torsdag på Hellebæk Skole.
Sæson: Okt.-marts kl. 19.30-21.30. Fmd.
Mogens Christiansen, Borsholmvej 21,
3100 Hornbæk, tlf. 4975 0292.

Ballerup Folkedanserforening (5202)
Dans hver mandag og torsdag kl. 20.0022.00 til levende musik i Loen på
Ryttergården, Pederstrupvej 49, Ballerup.
Den første måned er gratis.
I år begynderdans 8 gange kr. 200,00.
Fmd. Leila Olsen, tlf. 4465 1214,
mail:lekn@olsen.mail.dk. Hjemmeside:
www.ballerupfolkedanserforening.dk

Frederiksberg Folkedansere (5203)
Danser mandage 19.30-21.30 i
pigegymnastiksalen på Lindevangsskolen,
Frederiksberg.
Sæson: oktober-marts.
Folkedansens Værn, Helsingør (5115)
Fmd. Kirsten Korsholm - Tlf. 3810 0816 Fmd. Svend Erik Johansson, Esrumvej 31A, E-mail:jensby-korsholm@webspeed.dk
1.tv., 3000 Helsingør, tlf. 2325 6558.
Danser hver onsdag kl. 19.30-21.30 på
Bagsværd Folkedanserforening (5204)
Damgården, Løvdalsvej 8, Helsingør.
Fmd. Else Andreasen, tlf. 2993 4702, mail
Dansesæson: sept. til slutning af marts.
andreasen.else@gmail.com

Folkedanserforeningen Hjerter To
(5209)
Fmd. Karen Immisch, tlf. 2334 7069, mail
Karen@Immisch.com
Danser på Byvej 78, 2650 Hvidovre
Hver onsdag kl. 19.30-21.45 med
kaffepause
Sæsonstart 4. september 2013

Fejltrin - København Ø (5216)
Folkedans - Latter og Livsglæde. Vi danser
hver onsdag kl. 19.30-22.00 til levende
musik. Kom alene eller med partner.
Det er ik’ kun dans; Vi har
også:kaffeaftner, øl “Under uret” (efter
dansen), vandreture, weekendture,
skiture, følges ad til arrangementer,
nytårsfest og meget mere.
Den lille Vendelbo (5210)
Sølvgades Skole, Sølvgade 16, 1307
Dans hver onsdag på Valhøj Skole,
København K.
Rødager Allé, Rødovre. Sæson: september- Fmd. Jakob Hilmer, tlf: 4259 8400,
april.
E-mail: fejltrin@fejltrin.dk, hjemmeside:
Børn 4-12 år kl. 18.30-19.15. Unge og
www.fejltrin.dk
voksne kl. 19.30-21.15.
Fmd. Dorthe Lund Ravn, tlf.: 4499 9930,
Mølleaaens Folkedansere (5218)
e-mail: info@dlv.dk - www.dlv.dk
Dansesæson: September-april.
Dans hver 2. torsdag kl. 20-22 (se vores
Taastrup Folkedanserforening (5211)
hjemmeside www.moelleaaensDanser i Taastrup Kulturcenter A-salen,
folkedansere.dk) i Ny Lyngbygård,
hver torsdag kl. 20.00-21.30. Sæsonstart
Toftebæksvej 17, 2800 Kgs. Lyngby.
september
Fmd. Claus Benn, Kongedalen 1, 2830
Formand: Ole Lundum, tlf.: 4260 0131,
Virum, tlf. 4278 6622.
e-mail:
Instruktør: Berit Obel. Musik: Lars
formand@taastrupfolkedanserforening.dk Folkmann.
Brønshøj Folkedanserforening (5212)
Vi danser på Brønshøj Skole, Klintholmsvej
5, 2700 Brønshøj, onsdage kl. 19.3021.30. Sæsonstart 4. september.
De 4 onsdage i september har vi
begynderhold fra kl. 18.30-19.20 med
lette danse og grundtrin. NYT: 1. onsdag i
månederne oktober til april fra kl. 18.0019.30 har vi særligt tilbud til ”De der vil
mere i dansen”.
Instruktør: Anders Nielsen. Musik: Lena
Rasmussen og Mads Christensen.
Fmd. Bente Bang, tlf. 3860 6450/4011
6834, mail benka@os.dk – se også
hjemmesiden: www.brhff.dk
Foreningen til Folkedansens Fremme
(5213)
Træning torsdage kl. 19.15-21.15, okt.marts på Grøndalsvængets skole,
Kærsangervej 8.
Fmd. Finn Eriksen, Mågevej 15, 1.tv., 2400
København NV, tlf. 3819 5340.

Hjemstavnsfolkedanserne,
Frederiksberg (5214)
Dansesæson: Primo sept. til ultimo april.
Sted 1: Skolen på La Cours Vej, Emil Chr.
Hansensvej , 2000 Frederiksberg.
Dansedag: Mandag, voksne over 14 år kl.
Hillerød og Omegns Folkedansere (5116) Folkedanserforeningen Gladsaxe Søborg 19.30-21.45. Sted 2: Ungdomsskolen på
Mandag: Voksne kl. 19.00-21.00
(5205)
Nordens Plads (VUC), Sofus Francks
Tirsdag: Seniorer kl. 15.30-17.30
Dans hver onsdag kl. 19.30-22.00.
Vænge 30-33, Øst salen, 2000
Vi starter den 9. og 10. september
Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus,
Frederiksberg. Dansedag: Søndag (der
Alle hold danser på Ålholmskolen,
Telefonvej 8, 2860 Søborg.
danses ikke alle søndage). Familiehold
Teglværksvej 19, 3400 Hillerød
Se alle vore aktiviteter på www.gladdans. (børn under 6 år og deres forældre) kl. 15Fmd: Hanne Martinsen, tlf. 4834 1234,
dk
16. Ungdomshold (7-18 år) kl. 16-17.
ole-hanne-martinsen@youmail.dk,
Evt. henvendelse, Bent Grølsted, tlf. 4498 Nærmere oplysning: Lene Haslund,
www.123hjemmeside.dk/
2576
Platanhaven 113, 2600 Glostrup, tlf. 4342
Hoof-folkedansere
3730.
Herlev Folkedanserforening (5208)
Hørsholm Folkedanserforening (5117)
Fmd. Morten Petersen tlf. 4484 4654/6179
Kantinen, Usserød Skole, Gl. Byvej 10,
4654, formand@herlevfolkedans.dk,
2970 Hørsholm. Voksne onsdag kl. 19.30- www.herlevfolkedans.dk.
21.30. Start sept.
Vi danser på Herlev Byskole afd. Elv,
Fmd. Birgit Tønnesen, Ahornparken 15,
Ederlandsvej 23, 2730 Herlev:
2970 Hørsholm, tlf. 4586 9725, e-mail:
Voksne: mandag kl. 20-21.50, sæsonstart
birgit@hoersholm-folkedans.dk.
2/9-2013.
Kasserer John Jensen, Rugkærgårdsvej 43, Børne-/familiehold: søndag eftermiddag,
2630 Taastrup, tlf. 4352 2145, e-mail:
sæsonstart 29/9-2013
john@hoersholm-folkedans.dk
Instruktør: Annette Thomsen, spillemænd:
Website: www.hoersholm-folkedans.dk
René Axelsen og Jørgen Hanskov

Amager folkedansere (5222)
Danser fra 10. september hver mandag kl.
19.30 – 21.30 i Løjtegårdsskolens festsal,
Løjtegårdsvej 36 (indgang fra Herkules
Allé), 2770 Kastrup.
Danseleder: Morten Hjerrild Hansen, tlf.
3250 4407
Næstformand: Vivi Bruhn Knudsen, tlf.
3253 5124
Taastrup Børnedanserforening (5225)
Danser hver anden søndag i Tumlingsalen
på Gadehaveskolen, Gadehavegårdsvej 1,
2630 Taastrup fra kl. 10.30 til 11.45.
Vi starter den 1. september 2013.
Fmd. Anette Dahl Nielsen, telf. 3026 6654,
mail chran@privat.dk
Bornholms Folkedansere (5301)
Folkedans trin I på Bornholms Højskole
tirsdage kl. 18.30, start d. 24. september
2013
Folkedans trin II på Bornholms Højskole
tirsdage kl. 20.00, start d. 24. september
2013
Fmd. Niels Anker Sonne, tlf. 2128 5251, se
også www.bornholms-folkedansere.dk

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

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.

Art. 2021
Dame str.

998,-

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

Blanke – Mønstrede

Telefon 7578 2227

Materialer til

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

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

Oktobertræf 2013 i Silkeborg
Dansekursus og legestue
I år finder Silkeborg & Omegns Folkedanseres årlige
dansetræf sted
lørdag 19. oktober i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg.
Dansekursus starter kl. 13.00 og slutter kl. 17.00.
Legestue starter kl. 19.30 og slutter kl. 23.30.
I år har vi fornøjelsen at kunne præsentere Mie Nielsen fra Århus som instruktør
på kurset og leder af legestuen om aftenen.
Snuptaw leverer musikken til kursus og legestue.
Deltagerpriser:
Kursus inkl. kaffe
Legestue inkl. kaffe
Kursus og legestue inkl. kaffe
Der kan bestilles aftensmad
(2 retter) for
Drikkevarer skal købes.

kr. 80,00
kr. 80,00
kr. 140,00
kr. 120,00

Tilmelding senest den 12. oktober:
Teddy Schøler:
24798559 eller formand@totrin.dk
Astrid Kristensen: 21680068 eller ak@totrin.dk
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Ålbæk

06/13

02.11.13

Brønderslev

06/13

25.10.13

Børkop
Odense

05/13
06/13

20.10.13
10.11.13

08.-10.11.13
23.11.13

Dansekursus+spillemandskursus i
samarbejde med reg.Nordjylland og
Spillemandskredsen
Instruktøraspirantkursus for alle regioner
Dommerkursus

Spillemandskredsen
13.-19.10.13
Forspillerkursus

Brenderup

Region Sjælland
13.10.13
Kursus i mosaikhækling

Køge

06/12

06.10.13

Region Syddanmark
06.10.13
Netværksmøde
02.11.13
Kursus, udvikling egen dans
03.11.13
Kursus, udvikling egen dans

Fredericia
Aabenraa
Odense

06/13
06/13
06/13

22.09.13
20.10.13
20.10.13

Kjellerup

06/13

Ålborg

06/13

Brønderslev

06/13

Region Midtjylland
06.09.13
Træninger for "Midt i dansen"
+ se "det sker
i din region"
Region Nordjylland
29.09.13
Instruktør og formandstræf
13.10.13

Håndarbejdsdag, se ovenfor (LDF)

02.11.13

Dansekursus+spillemandskursus
Se ovenfor under LDF
Legestue i forb. med kurset

02.11.13

Rubrikannoncer

Sted

25.10.13

Sælges billigt:

Sælges:

Hedebodragt (herre)
Med alt fra sko, kofte og høj hat.
Højde ca. 175 cm / str. M
Kontakt Jytte K. hansen, tlf. 45.81.16.26
morjytte@vip.cybercity.dk

Herredragt Østjylland: Sort kofte, rød vest med
tynde striber, grønne knæbukser,
Høj hat str. 58, hue, sko str. 45 m.m.
Tlf. nr. 86 15 05 71

Harmonika sælges
Velholdte dragter sælges
Damedragt, Nordsjælland
Str. 38-40, ca. 160-165 cm
Herredragt, Hobro
Str. 52, ca. 180 cm
Else Olsen, tel. 4019 9811
info@jbo.dk

Sælges:
Folkedanser dragt SKOVSER str. 42. Aldrig brugt.
Pris 1800,00 kr. eller bud.
Tlf. 59 18 59 50
E-mail. Gitte-Olsen@youmail.dk

Salling herredragt
Håndsyet med to skjorter og alt tilbehør og sko.
Marna Petersen
Telefon 41 19 40 96

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

Koncertharmonika Excelsior, fin stand, tæt i bælgen, alt virker, kun finstemning mangler.
Pris: 6300 kr. Foto kan rekvireres.
Karina Ruby, Århus, tlf: 61799887,
rubykarina@gmail.com

Sælges

Dame Fanødragt str. 38 inkl. sko.
Pris kr. 500,00
Ulla Larsen, Veflinge
ulla@ularsen.dk

Sælges:
Amagerdragt str.44 m/ hvidt forklæde, forklædebånd, uldent broderet tørklæde, Dragørkyse m/
rød sløje.
Underskørt, særk og sko str. 4½. Bog: Amagerdragterne medfølger. Kr. 3.000,Tlf.47172723/ubohlin@get2net.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
Else Egeberg, Romdrupvej 19, 9270 Klarup. tlf. 9831 8213
spilforlag@gmail.com - www.spillemandskredsen.dk

magasinpost-Smp

Arrangement

Se blad

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

Aktivitetskalender

Dato

Landsforeningen Danske Folkedansere
13.10.13
Dragtdag+Håndarbejdsdag

