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Mails til trinogtoner@folkedans.dk
Vi har desværre oplevet, at nogle mails sendt til trinogtoner@folkedans.dk ikke lander i mailboksen, 
men forsvinder ud i det blå.

Det har specielt givet problemer med indlæg til septembernr., idet nogle af jer, der har indsendt  
annoncer, rettelser til mødetider mv. i sommerferieperioden, fik automatisk tilbagesvar med en  
meddelelse om sommerferielukning + bekræftelse på, at mailen var modtaget. Det var den bare ikke!

Vi er selvfølgelig rigtig kede af, at nogle indlæg på den måde er gået tabt. 

Vi håber, at problemerne i læsende stund er blevet løst, men husk for en sikkerheds skyld altid at checke, om 
du indenfor 2-3 dage efter fremsendelsen af en mail får kvittering fra redaktøren for modtagelsen. Hvis ikke, 
så kontakt sekretariatet på folkedans@dif.dk eller undertegnede på tlf. 2160 6845, bedst kl. 17-19.

Lone Schmidt

NyhedSBReve 
FRA LdF 
– har du skiftet mailadresse?

På vores hjemmeside: www.folkedans.dk  har 
du mulighed for at tilmelde dig ”Vil du infor-
meres”  ved at trykke på denne tekst i venstre 
side af menuen. Herefter skal du blot  skrive 
dit navn og e-mail adresse i felterne og tryk 
på ”tilmeld”.

Hvis du ikke længere ønsker at få disse mails 
tilsendt, så er der mulighed for at afmelde ved 
at udfylde mailadressen nederst på samme si-
de og trykke på ”afmelde”.

Tilsyneladende ligger der i øjeblikket en del 
tilmeldte mail-adresser, som nok ikke længere 
er i brug. Så hvis du har fået ny mail-adresse 
og gerne vil have evt. nyhedsmails tilsendt, 
så vil vi bede dig slette din ”gamle” mailad-
resse som beskrevet ovenfor og efterfølgende 
tilmelde dig med din gældende e-mailadresse.

Næste gang vi sender et nyhedsbrev ud, vil vi 
tillade os at slette de mail-adresser, hvor vi 
får tilbagemelding om, at adressen ikke fin-
des.

Styrelsen

vAgtSkIFte  
på sekretariatet
Dorthe Larsen er ansat på sekretariatet fra 1. septem-
ber 2011. 
Dorthe er uddannet korrespondent og HD i afsætnings-
økonomi. Dorthe har i rigtig mange år været involveret 
i frivilligt arbejde, særligt i spejderbevægelsen og i for-
skellige skolebestyrelser mv. Lige inden ansættelsen har 
Dorthe arbejdet med voksenundervisning kombineret 
med freelanceopgaver af forskellig art. Vi er sikker på, 
at Dorthe vil falde rigtig godt til i vores organisation. 
Velkommen til Dorthe.
Marianne Skovgaard Nielsen og Dorthe Larsen vil frem-
over være de to personer, der sammen varetager opga-
verne på sekretariatet. 

Vores trofaste medarbejder gennem mange år, Anne-
Grete Hansen, har valgt at gå på pension og havde sid-
ste arbejdsdag den 30. september 2011, hvor der blev 
holdt en lille afskedsreception. 
Vi takker Anne-Grete for det gode samarbejde gennem 
alle årene og ønsker held og lykke fremover.

Hilsen Styrelsen for LDF

Anne-Grete, Dorthe, Marianne
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Så er det igen tiden at huske ansøgningsfristen til

INItIAtIvpULjeN 
hvis du har en ide til at sprede glæden ved og kendskabet til dansk folkedans. 

Er det noget der koster penge? Og er det et nyt tiltag? Og mangler du penge til at gennem-
føre ideen? 
Så kan du søge Landsforeningens initiativpulje. 

Fristen for indsendelse af ansøgning og budget er 1. november og du skal rekvirere ansøg-
ningsskema på sekretariatet. 

Læs evt. mere på www.folkedans.dk under Landsforeningen/puljer og fonde. 

Med venlig hilsen  Styrelsen

Livet er en morgengave. 
Sjælen er et pilgrimskor. 
Der står krokus i min have.
Der står øller på mit bord. 
Under himlen hænger lærken 
som et fjærnt bevinget frø, 
for en lærke tænker hverken 
på at kæmpe eller dø.

Her er fredeligt og stille. 
Her er ingen larm og støj. 
Jeg har sået kruspersille 
og et brev med pure løg. 
Lad alverden slå for panden 
og bekæmpe spe med spot. 
Jeg vil enes med hinanden 
og mig selv og ha det godt. 

Der er nok som går og sysler 
med at sprænge kloden væk. 
Jeg vil ikke ha skærmydsler 
og kanoner bag min hæk. 
Mens de andre går og sveder 
for at gi hinanden lak, 
vil jeg pusle med rødbeder, 
selleri og pastinak.

Jeg vil ikke slås med bisser. 
Jeg vil så og ikke slå. 
Selv de rødeste radiser 
kan man roligt lide på. 
Og de sølle penge rækker 
til lidt mer end skattesjov
Når ens kone går og trækker
sådan lidt til husbehov.

Gulerødder kan hun trække
op af jordens automat,
hvor de står i rad og række
mellem bønner og salat.
Og hvis jeg er træt og gnaven,
og det sker jo af og til,
kan vor muldvarp grave haven,
hvad den sikkert gerne vil.

Samson gik og styrted templer. 
Peter Freuchen knak sit ben. 
Ak, mod disse to eksempler 
er min dåd en sølle en. 
Jeg har aldrig dræbt filistre 
eller haft et ben af træ.
Og når stærke mænd blir bistre, 
går jeg fra Thermopylæ

Tiden går og tiden hverver 
store mænd til mandig dåd. 
Jeg, reserven blandt reserver, 
bryder ofte ud i gråd.  
Jeg får nerver og migræne 
blot jeg skær mig på en dolk 
og vil helre slå min plæne 
end slå løs på pæne folk.

Hvorfor skal man slå på tæven
eller bruge tæveord?
Jeg vil trykke folk på næven.
Jeg er ingen Tævedor.
Lad dem tæve på hinanden
der har tæv behov endnu.
Jeg vil ikke klinke kanden, 
før jeg ser den er itu!

Livet er en dejlig gave. 
Jorden er en herlig jord. 
Der er øller i min mave. 
Der står krokus på mit bord. 
Når reserverne skal stille 
for at splitte kloden ad, 
skriver jeg med kruspersille 
verdens mindste heltekvad.

Årets sidste 
udgave af 
trin & toner
udkommer i begyndelsen af november 
måned. Husk derfor, at evt. arrange-
menter, der foregår i december måned, 
skal annonceres i novembernr.
Sidste frist for indsendelse af indlæg 
er den 11. oktober.

Redaktøren

Dette er en gengivelse af Halfdan Ras-
mussens digt Noget om Helte som fin-
des i bogen ”Tosserier” fra 1955.
Klip sangen ud af dette blad eller tag 
en kopi og gem den i din sangbog, for 
i 4. oplag af Landsforeningen Danske 
Folkedanseres sangbog er digtet tilpas-
set arvingernes ønske om gengivelse af 
original digtet. De tidligere oplag af 
sangbogen er trykt med en lidt anden 
tekst i et par af versene.

Noget om heLte (SANg NR. 121)
Tekst: Halfdan Rasmussen
Melodi: Robert Normann

Som meddelt i Trin & Toner september 
2010 blev vi ifm. genoptrykningen af 
LDF’s sangbog nødt til at ændre i sang 
nr. 121: Noget om helte - sangen har 
ikke været gengivet i fuld længde lige-
som et par af versene har haft en til-
passet tekst. Versene har ligeledes væ-
ret angivet i en anden rækkefølge end 
versene i det oprindelige digt.
I den nye sangbog er disse vers ændret 
til oprindelig tekst. Dette betyder, at 
4. oplag af sangbogen indeholder det 
oprindelige digt, men ikke i sin fulde 
længde. Af hensyn til de forhåbentlig 
mange nye medlemmer, som har erhver-
vet sig en sangbog her ved sæsonstart, 
gengiver vi hermed igen hele digtet i 
sin fulde længe, som kan klippes ud/
kopieres og gemmes i sangbogen.

Noget om  

heLte
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gLemte SAgeR  
fra Landsstævnet 
i Aabenraa
•	 Blå cowboybukser ”Super Sqin” str. 

31x32
•	 Sort indkøbsnet m. 2 grå håndklæder 

og Vero Moda T-shirt
•	 Plastpose m. sort T-shirt, sort 

laptoptaske og CD med Jensen & 
Bugge

•	 Sort fleece bluse str. L
•	 Lys oliven filtet tørklæde
•	 Hvide cowboybukser str. 42 ”Triset”
•	 Stort kulørt silketørklæde
•	 Hvidt tørklæde med kvaster
•	 Lilla/rødt tørklæde (tabt på 

campingpladsen af ca.10 årig pige)
•	 Sort hårbånd med blomstermønster
•	 Prestige læsebriller
•	 Grå ecco børnestøvler str. 23
•	 Armygrøn  jakke  (Hilfiger denim)
•	 Lys grå langærmet T-shirt str. M 

(Jensen) 
•	 Sort dame skindjakke str. M
•	 Sort bluse m. rullekrave str. 12 år
•	 Gråstribet herrejakke mrk. ”Straub”
•	 Blå sydvest regnhat
•	 Sort corsagekjole med glimmer str. 

38
•	 Sort striktrøje m. gråt mønster foran 

str. M
•	 Blå North Field regnbukser str. XL
•	 1 tin dragtknap

Har du glemt noget af det oven-
stående? Så ring eller send en mail til 
sekretariatet!

Regionskonferencen afholdes hvert år i slut-
ningen af august eller i begyndelsen af sep-
tember. I år blev konferencen afholdt i Se-
niorhus Odense, som vi havde fået lov at 
låne.

Lene Sand Christensen fra DGI orienterede 
om NORDLEK 2012 i Steinkjer og gennem-
gik dansene, som de danske deltagere skal 
danse. 

Der var nu gruppearbejde, hvor emnet var 
”medlemsrekruttering” og der kom rigtig 
mange ideer fra grupperne. Resultatet vil 
blive brugt som inspiration til arbejdet  i 
det nye udvalg i LDF ”Medlemsudvalget”, 
så tak for hjælpen til alle deltagere.

Efter frokost holdt Søren Clemmensen fra 
Dansk Golf Union foredrag, hvor emnet var 
medlemstilgang. Det var spændende at hø-
re om systematiske analyser og tiltag, som 
har haft stor effekt indenfor golfklubberne 
i hele landet, så det viser, at det nytter at 
gøre noget.

Sidst på eftermiddagen mødtes emneudval-
gene på tværs af regioner: 
Regionsformænd m.fl., PR-udvalg, danse-
udvalg, dragtudvalg, seniorudvalg, musik-
udvalg samt B&U-udvalg.
Deltagerne fra regionerne fordeler sig i grup-
perne, så alle udvalg så vidt muligt er re-
præsenteret. Styrelserne fra LDF og DFS er 
tilsvarende fordelt på udvalgene.
Der blev behandlet emner  som erfarings-
udveksling, nye tiltag, kommunikation, 
fremtidige aktiviteter, samarbejde og gen-
sidig information i det hele taget.

Det var en rigtig god dag med gensidig in-
formation og drøftelser og forhåbentlig fik 
alle inspiration til det videre arbejde i re-
gioner og styrelser.

Odense Kvadrillen sørgede for forplejning  
m.v. hele dagen, så stor tak til jer.

Bente Johansen, sekretær LDF

Regionskonference 3. september 2011
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ARkIv I LANdSFoReNINgeN 
dANSke FoLkedANSeRe

Sådan ser arkivet ud i dag:

Område Beskrivelse
01 Landsstævner og nordiske stævner
02 Forskellige kurser
03 Amts- og regionsarbejde. Foreninger i amter
04 Danske Folkedanseres styrelse
05 B&U Børne og ungdomsarbejde samt 

Ældrefolkedans
06 Dragtarbejde
07 NORDLEK mødereferater mv.
08 Nationalt samarbejde. DIF, DDSG&I, DGI m. 

flere
09 Internationalt samarbejde
10 Danske Folkedanseres Spillemandskreds. 

Spillemandsmusik
11 Forskning i folkedans og spillemandsmusik
12 Personsamlinger
13 Billedsamling
14 Kassettebånd, film, foto. Gamle 

stævnemærker mv.
15 Avisudklip om folkedans
16 Postmapper
17 Hjemstavnsliv. Mødereferater, skrivelser mv.
18 Hjemstavnsliv. CD i årgange
19 Arkivudvalget. Mødereferater mv.
20 Hjemstavnsliv/Trin & Toner. Mindst 5 

eksemplarer af hvert nummer
21 Indbundne Hjemstavnsliv/Trin & Toner fra 

1929 og fremefter
22 Bøger og tidsskrifter (se særlig registrant)

Vi arbejder på at gøre en del af de vigtigste arkiver til-
gængelig for alle medlemmer.
Vi ved, at der ude i foreningerne ligger betydeligt ar-
kivmateriale, som er til glæde for lokalsamfundet.
Vi har modtaget materiale fra foreninger, der er ned-
lagt, men vi vil opfordre til, at lokalforeninger afleve-
rer deres protokoller og andre vigtige papirer til lokalar-
kiverne, der findes i alle lokalsamfund, og hvor de kan 
være til gavn for andre lokalforeninger.
Fra lokalarkiverne kan man altid gå ind og læse og få 
lavet kopier af skrivelser og beslutninger.

Arkivudvalget

I Landsforeningen har vi i en årrække arkiveret en del 
arkivalier, som fortæller Landsforeningens historie og 
beslutninger taget i styrelser og udvalg.
Det er et vigtigt materiale, der belyser Landsforenin-
gens virke i alle årene fra 1930.
Det kræver megen plads at opbevare disse vigtige do-
kumenter, og vi er nødt til at begrænse os, hvilket er 
meget svært - for hvad skal man gemme, og hvad har 
eftertiden glæde af?
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Landsforeningens fane ved NORDLEK 2003 i Næstved
Foto: www.aalborg-reklamefoto.dk

Under NORDLEK 2012 vil du finde danseoplevelser, mu-
sikoplevelser og kulinariske attraktioner, kurser, kon-
certer, danseaftener, udflugter, udstillinger og spæn-
dende projekter. 
I Steinkjer, midten af Norge.

NORDLEK 2012 vil være et kreativt og nyskabende ar-
rangement om traditionel folkekultur med fokus på fol-
kedans og folkemusik. Ved at tage vare på - og videre-
udvikle - vores fælles nordiske kultur, vil vi styrke sam-
menhold og fællesskab i Norden gennem en intens uge. 

Steinkjer er ikke en storby. Her er det nemt at finde 
rundt og der er korte afstande mellem elementerne i et 
pakket program med en masse spændende arrangemen-
ter af mange slags. 
Det meste sker på campus Steinkjer, hvor dansesteder-
ne ligger tæt, og skolelogi lige ved siden af.

Hvis du er mellem 14 og 26 år og er glad for folkemu-
sik og folkedans og elsker at være sammen med andre 
unge (hvem gør ikke det), så tyvstart på Nordisk Sum-
mer Camp 6. til 10. juli. Der vil være kurser i folkemu-
sik og folkedans med fremragende instruktører. Højde-
punktet bliver afslutningsfesten med masser af god mu-
sik.

Der er mange familier, hvor mor og far er næsten holdt 
op med at danse, fordi tiden ikke strækker til. Børnene 
kræver tid og der er ikke et dansemiljø omkring dem, 
som der var, da forældrene selv var unge. 
På NORDLEK 2012 lægger man op til, at disse forældre 
kan tage børnene med på et eventyr, de sent vil glem-
me, og gøre dem stolte af den nordisk folkekultur! 
Man lægger op til, at familierne kan nyde og drage nyt-
te af hinanden. Børn og forældre bør have lov til at op-
bygge netværk på tværs af nationale grænser og sprog-
barrierer. 
Der bliver selvfølgelig lege, dans og uformelle konkur-
rencer, familieudflugter med mere. Børnene kan slappe 
af i fred for forældrene i deres eget rum mellem danse-
stederne, selvfølgelig  med forsvarligt opsyn, og tæt på 
mor og far. 
Og familien kan bo på familiecamping, tæt på danse-
stederne.

Måske kommer du til NORDLEK for at spille og danse 
dag og nat, men hvis du engang imellem får tid til an-
dre ting er der mange muligheder: Danseopvisninger, 
koncerter og ture rundt i det historiske Nord-Trøndelag.

NoRdLek 2012 I NoRge
Eller hvad med en festaften på vikingemaner i Stikle-
stad eller du kan se på ulve og bjørne og magisk teater 
i Namsskogan familie park. 

Det er nemt at komme til Steinkjer, Værnes Lufthavn er 
ikke langt væk, med hyppige tog- og busafgange til 
Steinkjer og E6-vejen løber lige gennem byen. 

Følg med på www.nordlek.no og www.nordlek.dk 

Den danske nationalkomité
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Kom og vær med på et af 
Danmarks mest populære 
folkedanserkurser.

Inspirationskursus i folkedans på Højsko-
len Snoghøj 1. – 4. januar 2012.
Kurset, hvor der læres mange, nye danse 
til fabelagtig, god spillemandsmusik – 
samtidig med, at hygge, socialt samvær, 
tradition og glade mennesker har højeste 
prioritet.
Skynd dig med din tilmelding - der er rift 
om dette kursus!!!!

Landsforeningen Danske Folkedansere ind-
byder til det traditionelle inspirationskursus 
i folkedans på Højskolen Snoghøj, 7000 Fre-
dericia i dagene 1. – 4. januar 2012.

Ankomst d. 1. januar kl. 14.00-15.00.
Afrejse d. 4. januar efter middag.

Kurset, som holdes sammen med Spillemands-
kredsen, er beregnet for både danseinstruk-
tører og dansere, der ønsker nogle oplevel-
sesrige dage med folkedans og spillemands-
musik.
Selv om kurset er baseret på et vist kend-
skab til dansk folkedans, vil dansere med 
blot et par sæsoners erfaring kunne få et 
udmærket udbytte af dette kursus.
I programmet er der naturligvis også indlagt 
en sangtime eller to, hvor vi synger efter 
folkedansersangbogen, samt et kulturhisto-
risk foredrag, hvor der fortælles om danse-
historie fra Jylland, Møn og Sjælland.

Den sidste aften skal vi selvfølgelig have 
fest, så har du idéer til underholdningen, så 
tag dem endelig med, så vi kan få en hyg-
gelig og fornøjelig aften ud af det!

NytÅRSkURSUS  
pÅ højSkoLeN SNoghøj 2012

Kursusleder:
Per Sørensen
Ravnevej 14, 6000 Kolding
tlf. 75535069

Danseinstruktører:
Mette Lukasiewicz, Valby
tlf. 5154 9196
Carsten Jørgensen, Valby
tlf. 2810 2029

Spillemænd:
Ove Andersen, Øster Bjerregrav
tlf. 86410041
Bent Melvej Nielsen, Viborg
tlf. 86637372
Kristian Jørgensen, København
tlf. 20856025

Hefter:
Ved undervisningen benyttes fortrinsvis 
hefterne ”Lolland - Hardsyssel”.
Hefterne kan købes på kurset.

Pris:
For kursus, logi og  
forplejning        1.790,- kr. 
I alt for LDF/DFS medl. 1.790,- kr.

For kursus, excl. logi og  
forplejning 790,- kr.
I alt for LDF/DFS medl. 790,- kr.

Indkvartering:
Indkvartering på skolen er på to- eller tre-
sengsværelser, indkvartering med madras 
på gulvet kan forekomme. Prisen for logi 
er incl. dyne og pude (hvis der er speciel-
le ønsker, skal det angives ved tilmelding).

Medbring:
Skiftesko (skal bruges i salen). Husk sen-
gelinned og håndklæder.

Tilmelding og betaling:
Tilmelding kan ske via hjemmesiden eller 
på skemaet bag i bladet. 
Skemaet sendes til: 
Landsforeningen Danske Folkedansere, Se-
kretariatet, Enrumvej 6 A, 5270 Odense N
senest den 15. november

Betaling skal ske ved tilmelding og kan ske 
over netbank som indbetalingskort med 
kortartkoden 73 på kreditornummer 87 284 
263. Angiv nytårskursus og navn som tekst.

Tilmelding er først gyldig, når indbetalin-
gen er modtaget på sekretariatet. Ved af-
bud tilbageholdes 10 % af kursusafgiften 
til administrationsomkostninger (dog min. 
50 kr.).
Hvis kurset bliver overtegnet, modtager de 
sidst tilmeldte besked herom. Dette bety-
der, at deltagelse kan påregnes, hvis man 
ikke modtager anden besked.
Deltagerliste og program vil blive udsendt 
primo december.

Vel mødt for både nye og ”gamle” delta-
gere til nytårskurset på Snoghøj

Per Sørensen, kursusleder

Dansekurset, der altid er fyldt til sidste plads
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kurser

Danseinstruktør, se her: 

dommerkursus
Lørdag den 19. november 2011

Kære danseinstruktør, husk at melde dig til dom-
merkurset lørdag den 19. november. 
Se T&T august udgave for udførlig kursusbeskrivel-
se – og pris.

Kurset finder sted på: Højstrupskolen, Rismarksvej 
80, 5200 Odense.

Konkurrenceudvalget

Pris:
Kursusprisen pr. deltager er KUN kr. 80 
for 6 timer ….

Sted, tid og tilmelding:
Østervangsskolens festsal, Astersvej 15, 4000 Roskilde
Søndag den 20. november 2011 kl. 10.00-16.00
Tilmelding til Leif Madsen, tlf. 2372 1819 eller Poul Erik 
Christensen, tlf. 2135 9575 senest den 6. november.

Ans Skole, Teglgade 20, 8643 Ans By
Lørdag den 26. november 2011 kl. 10.00-16.00
Tilmelding til Gert Nielsen, tlf. 9782 2628/6160 2628 
eller på mail kagens@gmail.com senest den 12 novem-
ber

Særslev Skole, Vestergade 5, Særslev, 5471 Søndersø.
Lørdag den 3. december 2011 kl. 10.00-16.00
Tilmelding til Christian Jensen, c-j@stofanet.dk, tlf. 
7557 2905 eller Lone Schmidt, lone.schmidt@mail.dk, 
tlf. 2160 6845 senest den 19. november.

Vodskov skole, Brorsonsvej 1, 9310 Vodskov 
(drej ind ad Langbrokrovej og Skovsyrevej)
Søndag den 27. november 2011 kl. 10.00-16.00
Tilmelding til Vita Ugilt, tlf. 9846 2533 eller Vita.Ugilt@
pc.dk inden den 1. november.

NB: Kurserne er ens, så det er underordnet hvil-
ket af dem man tilmelder sig.

Medbring:
Dansesko. Frokost og kaffe. 
Eventuelle drikkevarer kan købes til høkerpriser.

Vi glæder os til at se dig/jer til en yderst spæn-
dende dag hvor konkurrence-krav afmystifice-
res ….

Mange hilsener
LDF-regionernes Danseudvalg

LDF’s Konkurrenceudvalg

SÅdAN vINdeR dU eN 
koNkURReNce!
Kære danser, 
Kære instruktør

Kursus for dig:
Danseudvalgene i de fem regioner har besluttet i sam-
arbejde med Landsforeningens Konkurrenceudvalg at 
afholde kursus i ”Sådan vinder du en konkurrence”.
Kurset udbydes fire steder i landet.

Vær med til at sætte regionen på danselandkortet.  
Deltag i kurset. Lær mere om hvad der kræves for at 
være deltager ved konkurrencer i folkedans.

Undervisere:
Birthe Jørgensen og Henrik Larsen, begge medlem af 
Landsforeningen Danske Folkedanseres Konkurrenceud-
valg, vil i samarbejde med en musiker på kurset vise, 
hvad det er, der dansemæssigt kræves for at opnå gode 
points ved konkurrencer/mesterskaber. 
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kurser

Tid:
27. januar kl. 19.30 til 29. januar kl. 15.00

Sted: 
Store Heddinge Skole (tidligere Erikstrupskolen, samme 
sted som sidst), Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge.

Pris: 
Deltagerpris Kr.  1500,00
LDF-tilskud Kr. 550,00
Din pris Kr. 950,00

Tilmelding og betaling: 
På LDF’s hjemmeside under elitekursus senest 5. decem-
ber 2011. Betaling skal ske ved tilmelding og kan ske 
over netbank som indbetalingskort med kortartkoden 
73 på kreditornummer 87 284 263. Angiv Elitekursus 
og navn som tekst.
Videoklip sendes, mailes eller Sms´es til Christian Obel 
eller Birthe Jørgensen senest 5. december 2011 (se vej-
ledning nedenfor)

Instruktører: 
Martin Myhr, Norge
Birthe Jørgensen, tlf. 5174 4561, dansesild@hotmail.com
Christian Obel, tlf. 2142 2468, sm.obel@gmail.com

Musik:
Bent Melvej
Kristian Bugge

Kursusleder:
Henrik Larsen, tlf. 5650 6585, pillerapp@mail.dk

Indhold:
Kurset lægger op til undervisning for Elitedansere og 
øvede dansere.
Kurset fokuserer på egen dans, og undervisningen, der 
vil være meget målrettet det  enkelte par, vil bestå af 
bl.a. gruppeundervisning, soloundervisning, videofilm-
ning og efterfølgende dialog samt dans, dans og atter 
dans.
Birthe og Christian, Bent og Kristian behøver nok in-
gen yderligere introduktion. Martin Myhr er en fanta-
stisk norsk danser, som underviser meget. Han er at fin-
de på utallige videoklip på nettet, bl.a. dette: 

eLItekURSUS  
2012

http://www.youtube.com/watch?v=s8muEfycE3Q, hvor 
han danser den meget krævende halling. Den vil især 
være en udfordring for de unge, der nok skal få lov at 
arbejde. Martin Myhr kan selvfølgelig også andet end 
det, og på kurset vil han også undervise i norske par-
danse/rørospols/bygdedans.
Undervisningen vil være tilpasset de enkelte pars ni-
veau, alder og behov med udgangspunkt i jeres ind-
sendte videoklip, instruktørernes kendskab til jer og je-
res egne ønsker.

Optagelseskrav:
Man kan søge optagelse på kurset hvis man er en øvet 
foreningsdanser eller hvis man er DM-danser.
Der er ingen aldersgrænser.
Man skal komme parvis.
Man skal sammen med tilmeldingen indsende minimum 
2 x 10 sekunders optagelse  af parrets dans i henholds-
vis 2/4-takt og ¾-takt.
DET ER MEGET MERE ENKELT END DU TROR, for det kan 
klares med en mobiltelefon hjemme i stuen med en CD 
på afspilleren. Efter sidste tilmeldingsfrist vil vi ud fra 
videoklippene vurdere, hvem der er optaget på kurset, 
og man vil få besked senest 20. december.
Hvis man er i tvivl om, hvorvidt evnerne rækker, er man 
meget velkommen til at kontakte Birthe og Christian 
og forhøre sig forud for tilmeldingen.

OBS FOR DM-FINALISTER
Alle, der har haft en finaleplads ved et DM kan blive 
optaget umiddelbart ved at  tilmelde sig kurset, og no-
tere, hvornår man sidst var i finalen ved DM.
DM-finalister er altså fritaget for kravet om at indsende 
videoklip.

Medbring: 
Da det jo er en skole, skal man selv medbringe alt til 
overnatningen. Jeg vil efter  bedste evne forsøge at få 
det til at gå sådan op, at hvert par kan få eget lokale 
at sove i, men det kan nok kun gå op, hvis enkelte grup-
per kan sove flere sammen. Jeg kan ikke love noget sik-
kert, før jeg kender deltagerantallet helt nøjagtigt. Skriv 
meget gerne på tilmeldingen, om I kommer som gruppe 
eller om I kan sove flere sammen, eller om I meget ger-
ne vil sove alene 2.

VEL MØDT!
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Spi l lemandskredsen

Musik fra Hardsyssel og Lolland 
Danske Folkedanseres Spillemandskreds ind-
byder til det traditionelle Nytårskursus på 
Snoghøj højskole. Kurset afholdes sidelø-
bende med Landsforeningen Danske Folke-
danseres dansekursus, der ligeledes har te-
maet Hardsyssel og Lolland, og der vil være 
en sangtime og kulturhistorisk foredrag sam-
men med dansekurset, samt legestuer, kir-
kekoncert, hyggelige stunder osv. 

Årets instruktørteam: Jesper Vinther på 
harmonika og Kristian Bugge på violin. 
Den helt centrale del af kurset er sammen-
spil i små grupper. Ud over det vil der også 
blive morgenrytmik, instrumental undervis-
ning, stort orkester, legestue og en kirke-
koncert, hvor du meget gerne må bidrage 
med et nummer eller to enten alene, sam-

men med din spillemakker hjemmefra eller 
en kursusspillemakker.

Niveau: II – III, læs mere om niveau på 
www.spillemandskredsen.dk eller i kursus-
folderen fra Spillemandskredsen.

Kursussted:
Snoghøj højskole, Højskolevej 9, 7000 Fre-
dericia

Ankomst/afrejse
1.januar kl. 14.00–15.00/ 4. januar efter 
frokost.

Indkvartering
På 2 eller 3 sengs værelser, hvor der kan for-
ventes opredning på madrasser. 

Individuelle ønsker opfyldes så vidt det er 
muligt. Dyner og puder forefindes, medbring 
selv sengelinned.

Pris:  2800,-
For DFS medlemmer  2000,-
Indbetales på konto: 9 736 158 (startkode 
01).

Tilmeldingsfrist:
Senest d. 15. november 2011 til 

Kursusleder
Dorthe Linde Jørgensen, Bjørnborgvej 6, 
9300 Sæby
Tlf. 9846 9083, email: trut@klarinetten.dk

NytÅRSkURSUS Snoghøj d. 1.-4. januar

søndag den 23. oktober i Bregnbjergsko-
lens Aula, Unionvej 4, Vojens.

Vi er så heldige at have fået Anja Præst 
Mikkelsen som instruktør på denne work-
shop. Anja hører uden tvivl til eliten af 
dansk folkemusiks klarinettister og er kendt 
fra CD-indspilninger og koncerter med bl.a. 
Phønix og Anja Præst Trio. Så I er i rigtig 
gode hænder den dag!
Medbring selv frokost og service samt evt. 
formiddagskaffe.
Vand og øl købes til rimelige priser. Der 
serveres eftermiddagskaffe – med kage til.

DFS Region Syddanmark inviterer til en spændende workshop i

SpILLemANdSmUSIk FRA FyN og ANdRe LANdSdeLe

hUSketAvLe FoR dFS:
RegIoN NoRdjyLLANd
19. oktober Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg
28. oktober Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg

RegIoN SyddANmARk
23. oktober Workshop Spillemandsmusik fra Fyn mm., Bregnbjergskolen, Vojens
6. november Spille- og dansearrangement, Sdr. Bjert Skole, Bjert

Samme dag afholdes der dansekursus i fyn-
ske danse.
Læs mere under ”Nyt fra regionerne”.
Program
Kl. 10.00  kurset starter
Kl. 12.30  spisning af medbragt mad
Kl. 13.00  kurset fortsættes
Kl. 15.30  kaffe med kage + evaluering
Kl. 16.00  tak for i dag.

Deltagerpris
Pris: kr. 200,00
Rabat LDF og DFS medlemmer kr.   50,00
Din LDF/DFS medlemspris: kr. 150.00

Tilmelding: 
Til Anne-Grete Jensen, tlf. 7591 4591, mail: 
angrjens@gmail.com, senest den 12. ok-
tober.
Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen 
DFS Region Syddanmark i samarbejde med 

Vojens og Omegns Folkedanserforening



12 Trin & Toner · Nummer 7 · Oktober 2011

Spi l lemandskredsen

Kom og spil schottish, polka og hambo
Vi øver musik under kyndig instruktion af Torild 
og Ninna Aasen, som helt sikkert vil give jer ny 
inspiration til den kommende sæson.
Der afholdes samtidig dansekursus i schottish, 
polka og hambo.
Læs mere herom under ”Nyt fra regionerne” i det-
te nr. af Trin & Toner.
Medbring selv frokost og service og evt. formid-
dagskaffe. Vand og øl købes til rimelige priser.
Der serveres eftermiddagskaffe – med kage til. 

Program
Kl. 09.30 ankomst og registrering
Kl. 09.55 velkomst og præsentation
Kl. 10.00 kurset starter
Kl. 12.00 spisning af medbragt mad
Kl. 12.45 kurset forsætter
Kl. 14.30 kaffe + evaluering
Kl. 15.00 dans/spil

Kl. 16.00 afslutning
Kl. 16.10 tak for i dag - kom godt hjem.

Sted
Aulaen Sdr. Bjert skole, Engløkke 5, 6091 Bjert

Pris
Pris: 150 kr
Rabat LDF/DFS medlemmer   50 kr.
Din LDF/DFS medlemspris: 100 kr.

Tilmelding
Til Anne-Grete Jensen, tlf. 7591 4591, mail: 
angrjens@gmail.com, senest den 28. oktober.
Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen
Region Syddanmarks Danseudvalg

i samarbejde med DFS og Bjert - Stenderup Folke-
danserforening

DFS Region Syddanmark samt Bjert/Stenderup Folkedanserforening inviterer til

Region Syddanmarks  
SpILLe- og dANSeARRANgemeNt
i Sdr. Bjert skole søndag den 6. november kl. 10.00 – ca.16.00

 NeKrolog Nete WeiSS

Vores kære spilleven Nete er død efter lang 
tids vanskelig kræftsygdom og blev bisat med 
spillemandsmusik fra kapellet på Østre Kir-
kegård, Roskilde fredag den 26. august.
Nete var i rigtig mange år en aktiv organisa-
tor i Roskilde Amts Spillemænd samt i for-
skellige foreningssammenhæng, hvor hun 
spillede til folkedans. Hun trakterede sin vi-
olin med en præcis og varm tone, som alle 
satte stor pris på. Såvel Roskilde Salonorke-
ster som os i Ramsø Spillemandslaug havde 
stor musikalsk og menneskelig glæde af at 
kende og være sammen med Nete.
Æret være Netes minde.

Michael, Ramsø

Med 62 spillemandskursister fordelt på 8 unge og 54 voksne samt 7 instruktører og en 
kursusleder, blev DFS Spillemandsuddannelsen Bjerringbro 2011 igen et rekordsættende 
kursus - det største til dato.
 
Rammerne på Nørgaards Højskole er imidlertid ved at være fyldt op, så max grænsen er 
ved at være nået. Til gengæld kan næste års kursister allerede glæde sig til en forlæn-
gelse af Spillemandskurset med en ekstra dag  - til nu 7 dage. Sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen for uge 27 2012 til DFS Spillemandsuddannelsen i Bjerringbro. Tilmelding er 
mulig fra starten af januar 2012.

(Foto: Jørn Nødskov)
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det  sker  i  d in  region

 regioN NorDjyllAND
RejSeUdvALget hAR RejSeFeSt/
geNeRALFoRSAmLINg.
Lørdag den 12. november 2011 afholdes der rejsefest/
generalforsamling for 2011/12 i Flauenskjold Gl. Smed-
je, Aalborgvej, Flauenskjold.
Vel mødt til en hyggelig dag og aften.
Der er følgende program:
Kl. 15.00 Mødes man til medbragt kaffe og brød. 
Kl. 15.30 ca.  Valg m.v. (Dagsorden vil foreligge til mø-

det) 
Eventuelle forslag til dagsorden ønskes 
fremsendt senest den 2.11.2011.

Kl. 18.00 Middag, pris pr. deltager ca. 140,00 kr.
Drikkevarer, service, bestik m.m. medbringes.
I løbet af aftenen serveres kaffe og småkager. Dans til 
ca. kl. 24.00.
Husk sangbogen og det gode humør.
Tilmelding senest den 2.11.2011 på tlf. 9818 6567 Jør-
gen Svendsen eller 9885 4336 Jakob Sørensen.

Rejseudvalget for folkedansere i Region Nordjylland.

 regioN MiDtjyllAND
kURSUS I pARdANSe og LegeStUe
Imellem vore folkedanse findes der mange sjove og fi-
nurlige pardanse. Vi vil kigge på nogle af dem på dette 
kursus.
Kurset afholdes af LDF Region Midtjylland i samarbejde 
med Gamle Danses Værn, Viborg.
Kurset finder sted den: 
29. oktober 2011
i Festsalen på VUC, Sct. Nicolaigade 5, 8800 Viborg
Der vil være kursus fra 14.00–17.00 – i pausen nyder 
vi vores medbragte kaffe.
Instruktører: Annette Christensen og Gert Højen Han-
sen
Musik: Martin Madsen
Pris for kursus: 70 kr.
Herefter finder vi ud af noget aftensmad for egen reg-
ning. Vi forestiller os, at man enten selv medbringer 
no get eller at vi bestiller pizza eller lign. som vi kan 
spise sammen. Endvidere er der flere gode spisesteder 
li ge i nærheden, hvor man kan få dejlig mad.
Legestue:
Kl. 19.30 spiller Martin & Co op til legestue indtil kl. 
23.30.
Instruktører: Annette og Gert.
Pris for legestue inkl. kaffe: 80 kr. 
Tilmelding senest 22. oktober - helst på mail:
Niels Rohde Pedersen: nrp@gdv-viborg.dk eller 8662 
4722
Lise Tauber: Lisetauber@get2net.dk eller 2372 6037

ÅRetS StøRSte kURSUS & BAL
Sæt kryds i kalenderen ved den 17. marts 2012
P. A. Røstads Orkester er hovednavn på NORDLEK 2012 
i Steinkjer.
Vi er i den heldige situation at kunne præsentere dette 
fantastiske orkester i Danmark i weekenden 17.–18. 
marts 2012.
Orkestret blev Norgesmestre i 1999 og 2000, og vandt 
NRK’s Kappspell 2003 (gammeldanskon kur  rence i den 
bedste sendetid på norsk TV)
Orkestret står for rytmisk drivende norsk gammeldans-
musik. Det viderefører traditionen efter P. A. Røstads 
Kvartett med Hilmar Alexandersen, som i 1970’erne blev 
et begreb i gammeldans musik ken i Norge.
Bar nebarnet Petter Andreas Røstad (harmonika) er or-
kesterleder. Einar Olav Larsen (violin og har dan ger fe le) 
er et af de meget store navne i norsk folkemusik. Bjørn 
Bakkan (harmonika), Bjørn Arild Aksnes (kontra bas) og 
Villy Kvernmo (guitar) udgør de 3 andre.
De har udgivet 2 cd’er, og har været på turne i USA og 
på diverse festivaler rundt omkring i Skan  dina vi en.
Se mere på: www.parøstads.no

kURSUS I NoRSk mUSIk og dANS
For spillemænd: Orkestrets medlemmer vil undervise i 
norsk musik – bl.a. noget af den musik, der vil blive 
spillet på NORDLEK. Kom og oplev disse fantastisk dyg-
tige musikere øse af deres store viden om primært norsk 
folkemusik. Der vil helt sikkert også komme et par go-
de råd omkring spilleteknik osv. 
For dansere: Violinisten Einar Olav Larsens forældre, 
Maj Brit og Geir Egil Larsen underviser på dan sekurset. 
De er dyg ti ge og inspirerende dan seinstruktører, og 
invol ve ret i arrangementet af NORDLEK 2012. De vil un-
dervise i nogle af de danse, som vi kommer til at danse 
på Nordlek. 
Du er mere end velkommen på et af kurserne, også selv 
om du er forhindret i at komme med til NORDLEK.

BAL med p. A. RøStAdS oRkeSteR.
Den 17. marts om aftenen vil der være bal med dette 
fantastiske orkester. Her kan du lytte og dan   se til de-
res fæng slende musik. 
Du kan sagtens deltage, selv om du ikke har været med 
på kurset først. Der bliver primært spil let vals, pol ka og 
ringlender (schottish) – også lidt mazurka og pols.
Informationer om sted, tilmelding, salg af billetter til 
ballet, priser osv. kommer i et senere nummer af Trin & 
To ner. Hvis du allerede nu vil sikre dig en plads på kur-
set, eller en billet til ballet, kan du kontakte Lise Tau-
ber på lisetauber@get2net.dk eller 2372 6037 (bedst 
mellem 16 og 19)

Region Midtjylland i samarbejde med Region Syddan-
mark m. fl.
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det  sker  i  d in  region

 regioN SyDDANMArK
FyNSke dANSe 
Et spændende kursus for dansere og instruktører
Søndag den 23. oktober i Bregnbjergskolens Aula, 
Unionvej 4, Vojens 
Denne dag vil stå i Fyns tegn, idet Annika Vestergaard, 
Bellinge og Rune Pedersen, Assens kommer og leder os 
i gennem en række fynske danse, med enkelte afstik-
kere til andre landsdele – blot for at tilføje lidt kryd-
deri.
Så har du lyst til at kunne andre danse end ”Dronnin-
gens dans” fra Fyn, så skal du sætte kryds i kalenderen 
søndag den 23. oktober. Det bliver en spændende og 
udfordrende dag, der blot kræver du kan de almindelige 
dansetrin.
Medbring selv frokost og service, evt. formiddagskaffe 
samt dansesko og sangbog
Vand og øl købes til rimelige priser.                 
Der serveres eftermiddagskaffe – med kage til.
Vi stiller med to veloplagte fynske instruktører og spil-
lemand samt et godt dansegulv.
Spillemand: 
Jesper Vinther Petersen, harmonika 
Tilmelding: 
Rune Pedersen, tlf. 6474 1052, mail: 
runep7@hotmail.com eller 
Annika Vestergaard, tlf. 4078 9615, mail: 
annika.vestergaard4@gmail.com 
senest 12. oktober.
Program: 
Kl. 10.00  kurset starter
Kl. 12.30  spisning af medbragt mad
Kl. 13.00  kurset fortsættes
Kl. 15.30  kaffe med kage + evaluering
Kl. 16.00  tak for i dag.
Der afholdes samtidig workshop for spillemænd med 
Anja Præst Mikkelsen.
Læs mere herom på Spillemandskredsens sider i dette 
nr. af Trin & Toner.
Deltagerpris
Pris: kr. 200,00
Rabat LDF og DFS medlemmer kr.   50,00
Din LDF/DFS medlemspris: kr. 150.00

Venlig hilsen 
Region Syddanmarks Danseudvalg

i samarbejde med Vojens og Omegns 
Folkedanserforening

Christian Jensen, tlf. 2145 3116, c-j@stofanet.dk

LDF og DFS Region Syddanmark samt Bjert/Stenderup 
Folkedanserforening inviterer til
RegIoN SyddANmARkS SpILLe- og 
dANSeARRANgemeNt
i Sdr. Bjert skole søndag den 6. november kl. 10.00 – 
ca.16.00
Kom og dans schottish, polka og hambo
Vi skal danse forskellige variationer af polka, schottish 
og hambo under kyndig instruktion af Anette Bech-Dal-
strup og musikken leveres af Jens Rohde
Der afholdes samtidig workshop for spillemænd i schot-
tish, polka og hambo. 
Læs mere herom på Spillemandskredsens sider i dette 
nr. af Trin & Toner.
Medbring selv frokost og service, evt. formiddagskaffe 
samt dansesko og sangbog. 
Vand og øl købes til rimelige priser.
Der serveres eftermiddagskaffe – med kage til. 
Program 
Kl. 09.30 ankomst og registrering
Kl. 09.55 velkomst og præsentation
Kl. 10.00 kurset starter
Kl. 12.00 spisning af medbragt mad
Kl. 12.45 kurset forsætter
Kl. 14.30 kaffe + evaluering
Kl. 15.00 dans/spil
Kl. 16.00 afslutning
Kl. 16.10 tak for i dag - kom godt hjem.
Sted
Aulaen Sdr. Bjert skole, Engløkke 5, 6091 Bjert
Pris
Pris: 150 kr
Rabat LDF/DFS medlemmer   50 kr.
Din LDF/DFS medlemspris: 100 kr.
Tilmelding
Til Christian Jensen på c-j@stofanet.dk, evt. 7557 2905 
eller 2145 3116 senest fredag d. 28. oktober.
Husk evt. medlems nr. til LDF. 

Venlig hilsen
Region Syddanmarks Danseudvalg

i samarbejde med DFS og Bjert - Stenderup 
Folkedanserforening
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det  sker  i  d in  region

 regioN hoveDStADeN
RegIoN hovedStAdeN INvIteReR tIL 
SøNdAgSdANS
Søndag den 9. oktober i Taastrup kulturcenter, B-salen, 
Poppel alle 12, 2630 Taastrup, kl. 12.30-16.30
Tema: Store danse
Kom og få ny inspiration til de dejlige store danse som 
vi har. Der vil blive danset både par – række og kvadril-
ledanse
Instruktør Inge Schmeltz Aaberg
Musik Lars Panduro
Pris: 50.00 kr. pr. gang 
Det er nødvendigt med tilmelding, som sendes til 
helleogleif.madsen@gmail.com eller ring på tlf. 3879 
8283 – 2856 6477 senest den 5. oktober

Danseudvalget
Sæt også kryds i kalenderen ved søndag den 13. no-
vember. Der vil der også være søndagsdans i Kulturcen-
tret i Taastrup.
Tema kommer senere både her i Trin & Toner og på Re-
gionens hjemmeside.

eFteRÅRSBAL pÅ eLLegÅRdeN
Stavnsholtvej 168, Farum – Bus 334
lørdag den 22. oktober 2011
Kom, lyt og dans til  tre fantastiske drenge,  der spiller 
dansbar folkemusik i deres helt egen stil:
Theis Juul Langlands, tangenter
Andreas Tophøj, strenge
Michael Graubæk, strenge
Aftenen starter med spisning fra buffet kl. 18. Medbring 
selv en ret samt service og bestik
Kl. 19.30: Dansen begynder – alle er velkomne, uanset 
om man har været med til fællesspisningen!
Desirée Ginnerup leder dansen.
I en pause vil der blive serveret kaffe/ the og kage
Pris: 100 kr.– børn 50 kr.
Tilmelding til 4448 3410, Erik Sørensen, eller kom ba-
re!
Arrangementet indgår i en række arrangementer under 
”SpilDansk i Furesø” 
Arrangør: LDF Region Hovedstaden i samarbejde med 
Farum Folkedansere

LegeStUe
Jægerspris Folkedansere og Region Hovedstadens Se-
niorudvalg indbyder til legestue for danseglade yngre, 
ældre, pensionister og andre interesserede.
Søndag d. 6. november 2011 kl. 13.00-16.30.
Stedet er Jægerspris Hallen, Møllevej 100, 3630 Jæ-
gerspris.
Parkering skråt i nederste omkørsel, indgang langs byg-
ningen til hjørnet, hvor der er indgang til lokalerne.

Kom og få en hyggelig eftermiddag.
•	 Gode danse under ledelse af Jannie Mejer
•	 Levende spillemandsmusik, leveret af Vibeke Lind og 

Niels Mejnert
•	 Fællessang efter kaffen
Pris: 60 kr. inkl. kaffe/te, boller og lagkage.
Tilmelding nødvendig til Henning på tlf. 4750 3252 el-
ler Lissy på tlf. 4373 3198 inden d. 31. oktober 2011.

Med venlig hilsen
Jægerspris Folkedansere og Region Hovedstadens 

Seniorudvalg

ASpIRANtkURSUS
Nu er det tid til at tage på aspirantkursus.
Aspirantkurset er i Vejle i år på Mølholm Skole, Tanke-
gangen 1. Det er fra den 18. til den 20. november 2011.
Kig i Trin & Toner september nr. og få jer tilmeldt.
Instruktør i år er Lone Schmidt, spillemænd er Dorthe 
Linde Jørgensen og Tom Elbert
Det er nu det gælder – Vi har brug for jer.
Udgiften til kurset betaler du selv, men transporten 
hjælper regionen dig med.
Der er 2 måder at deltage på – enten som aspirant el-
ler som danser.

Region Hovedstaden
Danseudvalget
Helle Madsen
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Tilmelding:
Spillemænd: Jens Kr. Jensen tlf. 8680 1396
Dansere:  Teddy Schøler tlf. 8685 5376
 Tove Søndergaard tlf. 8684 5043

Tilmelding spillemænd og dansere senest den 19. ok-
tober 2011
Bestilling af mad (dansere) senest den 19. oktober 2011

Yderligere oplysninger: Mona Mejlby, 8680 1396

 tillyKKe

Højby Ungdomsforenings folkedansere ønsker Hans Erik 
Rasmussen tillykke med de 50 år den 6. juni, Lotte Han-
sen med de 65 år den 22. august, og Irene Eriksen med 
de 65 år den 4. september. 

Lørdag den 22. oktober 2011 finder det årlige spille- og 
dansetræf i Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg sted.
Spillemandskurset foregår i tiden 13.00 til 17.00. Vi si-
ger velkommen fra kl. 12.30.
I år har vi fornøjelsen af at byde velkommen til Mette 
Kathrine Jensen fra Vejle. Mette vil med kyndig og kær-
lig hånd tage sig af spillekurset. 
Mette er en ’gammel, garvet’ spillemand. Hun er uddan-
net fra folkemusiklinjen på konservatoriet i Odense. Den 
korte version af Mettes musikliv er orkestrene Jensen 
& Bugge samt Zenobia. Kig ind på www.mettekathrine.
dk og se mere.

Der er lagt op til ren pigetur i år, for dansekurset er lagt 
i hænderne på Merete Vilhelm. Merete har bl.a. stået for 
Region Syddanmarks opvisning ved landsstævner samt 
danseaftener ved stævnerne i Sæby og Aabenraa. Mere-
te skal nok vide at give jer noget til dansefødderne .
Snuptaw leverer musikken til dansekurset, som følger 
samme tid som spillekurset - altså fra 13.00 til 17.00.
Der er bal fra 19.30 til 23.30 med Merete som instruk-
tør og det store spillemandsorkester under ledelse af 
Mette Kathrine Jensen og Jens Kr. Jensen.

Deltagerpris:
Spillemænd 175,00 kr., som dækker kursus, eftermid-
dagskaffe, aftensmad og aftenkaffe.
Dansere: 75,00 kr., som dækker kursus og eftermiddags-
kaffe.
Dansere kan bestille aftensmad til 100,00 kr.
Legestue: 75,00 kr. incl. kaffe.
Hele dagen vil det være muligt at købe øl og vand.
Der må ikke medtages egne drikkevarer.

Oktobertræf 2011

Spillemandstræf - dansekursus – Bal

HURRA! HURRA! 
hURRA!
Når jeg læser i Trin & Toner, kan jeg se, at der i det nye 
årsprogram ikke er ret mange foreninger, der har et bør-
nehold. Derfor vil jeg gerne vise, at vi i Sønderborg Fol-
kedansere har et børnehold og det er vi meget glade for.
Billedet er fra vores sæsonafslutning og ud over børnene 
er det instruktør Ingrid og spillemand Finn.

Hilsen
Kirsten Clausen

   efterårslegestue

Horns Herreds Folkedansere afholder efterårslegestue 
på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 1, 4060 Kr. Såby 
lørdag den 15. oktober. Spisning af medbragt mad 
kl. 18.00. Legestue kl.19.30, som er for alle uanset 
deltagelse i spisning.
Instruktør: Lis Petersen, Roskilde. Musik: Horns Her-
reds Spillemænd
Entre: 70 kr. inkl. kaffe m/boller og lagkage
ALLE ER VELKOMNE

P.b.v.
Finn Kristensen, tlf. 4640 0221/2327 1398 
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 DøDSfAlD
Vi har mistet et dejligt menneske. Annie Sørensen sov 
ind den 1. september. Vi er mange, der vil savne hen-
des dejlige smil, og vore tanker går til Frits og børne-
ne.

Højby Ungdomsforenings Folkedansere

Da vi gik i gang med at arrangere Landsstævne 2011 
i Aabenraa havde vi mange mål, vi gerne ville nå – 
ét af dem var, at folkedansen og spillemandsmusik-
ken skulle have så megen presseomtale som overho-
vedet muligt. Derfor blev alle medier, både lokale og 
landsdækkende, på det nærmeste tæppebombet med 
pressemeddelelser, personlige henvendelser, invita-
tion til pressekonference, stævneprogram, billedma-
teriale osv. osv.
Alligevel overgik den opmærksomhed, vi fik fra me-
diernes side, vore vildeste forventninger!
DR’s Aftenshow og TV Syd sendte direkte fra stævnet 
- vi var i Radio Syd og Aabenraa Lokal-TV - Jyske-
Vestkysten og Aabenraa Ugeavis bragte masser af ar-
tikler og interviews før, under og efter stævnet, både 
i de trykte udgaver og i deres netaviser – ugeavisen 
Budstikken og det tyske mindretals avis Der Nord-
schleswiger var flittige med pen og fotoapparat, og 
nogle uger efter Landsstævnet var der små indlæg i 
ugebladet Hjemmet og Familie Journalen.
En af de artikler, vi selv var allermest glade for, var 
den JyskeVestkysten bragte tirsdagen efter stævnet, 
hvor Landsstævnet blev udnævnt som ”Dagens Suc-
ces”, for det betød jo, at der også var andre end os 
arrangører der syntes, at de mange stævnedeltagere 

med deres dans, musik og dragter havde sat et glad 
og festligt præg på byen og omegnen.
Men det skulle blive endnu bedre!
I første uge af august kunne avisens læsere stemme 
om, hvilken af juli måneds ca. 30 ”Dagens Succeser”, 
der skulle være ”Månedens Succes” – enten ved at 
aflevere en udfyldt kupon på JV’s kontorer eller ved 
at afgive deres stemme på JV’s hjemmeside. Og tænk: 
Landsstævnet vandt! 
Vi var HELT oppe at ringe – vi syntes, det var et stort 
cadeau til de ca. 130 hjælpere, som før, under og ef-
ter Landsstævnet havde knoklet, så blodet det sprang 
(næsten).
Så tirsdag den 9. august trak Anine og Lone fra stæv-
neudvalget i dragterne og drog glade til JV’s kontor 
i Aabenraa, hvor de fik overrakt et diplom som det 
synlige bevis på æren – og så kom vi i avisen igen!
Tusind tak til alle jer, der stemte på Landsstævnet 
2011 i Aabenraa som ”Månedens Succes”. I har gjort 
mange folk glade og medvirket til, at folkedansen og 
spillemandsmusikken fik masser af positiv presseom-
tale!

Mange hilsner Stævneudvalget
PS: I kan læse artiklerne og se TV-indslagene på www.
aabenraa2011.dk under ”Pressedækning”

mÅNedeNS SUcceS

 tillyKKe
Fårevejle Folkedanserforening 
ønsker Niels Henning Akselbo 
til lykke med den 30. sæson 
som leder for foreningens dan-
sere.
Dit gode humør og danseglæ-
de er en stor inspiration for os 
alle.
Vi håber, at du fortsætter man-
ge år endnu.
Fårevejle Folkedanserforening.

Tanker efter 
landsstævnet
Hjemkommet fra landsstævnet i Aabenraa har vi 
ikke fået armene helt ned endnu. Det hele var ba-
re vellykket og godt arrangeret, og det gav stor 
livsglæde, både med de righoldige og flotte tiltag 
indenfor kurser, udflugter, dans og musik. Alt klap-
pede som det skulle, ikke mindst takket være de 
mange og utrættelige medarbejdere. Det har været 
en stor fornøjelse.
Så vi er fyldte med gode minder, som vi længe kan 
genopfriske og nyde godt af.
Vi vil dog foreslå at opvisningerne midt på dagen 
evt. kunne deles op i flere sektioner. Der må være 
en del tilskuere uden kendskab til folkedans, der-
for kunne man benytte lejligheden til at præsen-
tere en dragt eller to og også orientere om forskel-
lige trin og danse.

Lillian og Niels
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    ”halloween-legestue”

i Brønshøj Folkedanser Forening
Kom til en (u)hyggelig legestue hvor 
Troldmandsmester Christian Obel og Heksemusikan-
terne Lena, Mads og Carsten spiller op til en aften 
med dans og trolderi.
Lørdag den 29. oktober 2011
Kl. 18.00 Spisning – fælles buffet med medbragt mad. 
Drikkevarer kan købes.
Kl. 18.45 Heksemesteren vil lave rigtig uhyggelig 
dans for børn og de modigste forældre.
Kl. 19.30-22.30 Legestue. 
Entré:
Voksne 60 kr. inkl. varmt heksebryg (kaffe) og kage.
Børn 20 kr. inkl. koldt heksebryg (saftbrik) og kage. 
Sted: Rødkilde Skole, Godthåbsvej 274, 2720 Vanlø-
se

   efterårslegestue

Brudager og Omegns folkedansefor-
ening indbyder alle til legestue fredag 
d. 4. nov. kl. 19.30 på Vejstrup Efterskole, Højsko-
levej 49, Vejstrup 
Instruktør: Rune Pedersen og Karen Jensen 
Musik: Claus Lisberg, Bent Riber, Gert Skov, Mette 
Pedersen, Per Larsen, Tonny Jensen og fremmødte 
spillemænd. 
Alle er velkommen 
Entre og kaffe/the og brød 75,00 - unge u/ 18 år 
50,00. Tilmelding senest d. 31. okt. 2011  
Tove 6228 1466 el. Ove 5173 7343 

Med venlig hilsen
Brudager Folkedansere

Tlf.: 5695 8566
www.folkedans-bornholm.dk

• Nordisk Folkedanserfestival
• Dans i unikke rammer
• Bornholm – kontrasternes Ø

Dansefestival
BORNHOLM

25. maj - 28. maj 2012

Det bli´r en god festival

    Spille-og dansetræf i Lunden

Silkeborg, Lørdag den 22. oktober 2011 
Spillemandskursus kl. 13.00-17.00. Instruktør: Met-
te Kathrine Jensen
Dansekursus kl. 13.00-17.00. Instruktør: Merete Vil-
helm. Musik: Snuptaw
Bal kl. 19.30-23.30. Instruktør: Merete Vilhelm. Mu-
sik: Stort orkester under ledelse af Mette Kathrine 
Jensen og Jens Kr. Jensen.
Deltagerpris, tilmelding mv.: Se omtalen andetsteds 
i bladet.
Yderligere oplysninger: Mona Mejlby, tlf. 8680 1396.
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Lørdag d. 13. august afholdt Region Nordjylland sit årlige sommertræf. I år var det 
Foreningen til Folkedansens Fremme på Læsø, der havde påtaget sig at arrangere 
denne dag, hvor 25–30 sommerklædte nordjyske dansere mødtes til hyggelige timer, 
udflugt og legestue.
Læsø er altid et besøg værd og ikke mindst en skøn sommerdag, hvor det sydlige 
Danmark blev skyllet i et af sommerens gentagne skybrud. Læsø er blandt meget an-
det kendt for huse med tangtage, saltsydning, wellness, uldgarn, skibsforlis, stilhed, 
hvide sandstrande og ikke mindst kvindernes flotte folkedragter. Alt dette og mere 
til skulle opleves på den knapt afmålte tid, og dagen indledtes da også med en rund-
tur på øen med en særdeles kompetent guide, nemlig folkedanserforeningens for-
mand, Preben Mikkelsen. Med sin store viden fik Preben præsenteret deltagerne for 
mange af øens seværdigheder og opridset øens historie, alt krydret med anekdoter 
relateret til hans lokalkendskab. Man fik et indtryk af livet på øen, men også af de 
problemer, det lille samfund på 1900 indbyggere står overfor.
Til aftenarrangementet med spisning og legestue blev forsamlingshuset i Byrum fyldt 
godt op, idet de lokale folkedansere, som ikke havde deltaget i rundturen, nu mødte 
frem. Efter middagen blev den særprægede læsødragt præsenteret af Kirsten Larsen. 
Det er en dragt, der er syet af fine og dyre stoffer og pyntet med store smykker og 
spænder af sølv. Men det mest karakteristiske for dragten er det store, hvide tørklæ-
de. De dyre stoffer og den megen sølv vidner om, at der en gang var stor rigdom på 
øen tilført af mændene, der fór på langfart på skibe over hele verden
Aftenen kunne herefter fortsætte med en munter legestue, som med sikker hånd blev 
styret af Vita Ugilt og Ilse Vilsen.

En god dag på en ø midt i Kattegat.
Per Naldal

SommeRtRæF pÅ LæSø

Navn: _________________________________________  Medl.nr.: _____________________  Forening: _____________________________________

Gade: _________________________________________  Postnr. og by: _____________________________________ Tlf.:  _____________________

E-mail: ______________________________________________________  Deltager på Nytårskurset for første gang: _____  Ønsker vegetarmad: _____

Hvor mange år har du danset folkedans (ca.)? __________________ år

Ønsker at bo sammen med/værelsesønsker: _______________________________________________________________________________________

Følgende trin/danse vil jeg gerne have gennemgået, hvis tiden tillader det: _____________________________________________________________

Andre relevante oplysninger: __________________________________________________________________________________________________

Betaling skal ske ved tilmeldingen og kan ske over netbank som indbetalingskort med kortartkoden 73 på kreditor nr. 87 284 263, angiv Nytårskursus og 
navn som tekst. Tilmelding er først gyldig, når indbetaling er modtaget på sekretariatet.
Sendes hurtigst muligt samtidig med betaling, dog senest 15. november 2011 til: 
Danske Folkedanseres Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N, tlf. 6618 5860
NB: Hvis kurset bliver overtegnet, modtager de sidst tilmeldte besked herom. Vil du undgå at klippe i bladet, så tag venligst en kopi.

tilmelding til inspirationskursus på Højskolen Snoghøj 1.-4. januar 2012
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eN Ny  
geNeRAtIoN  
pÅ vej....
Fotos. www.aalborg-reklamefoto.dk

Æ Synnejysk Kvadrille (3211)
Danser i Hjordkær forsamlingshus hver mandag
Begynderhold kl. 19.00–19.45, almindelig dans  kl. 19.30–21.45
Fmd. Erling Skov, Styrtom Bygade 8, 6200 Aabenraa, tlf.. 7462 1664, 
elfi@youmail.dk  
Hjemmeside: /www.synnejyskkvadrille.dk

Nr. Hostrup Ungdomsforenings Folkedanserafdeling 
(3212)
Danser i Nr.Hostrup forsamlingshus hver mandag kl 19.30-21.45.
Fmd.Kaj Holger Pedersen, tlf. 7466 4168/2325 0183.

Sdr. Felding og Omegns Folkedanserforening (2104)
Danser hver torsdag aften i Sdr. Felding Kulturcenter.
Børn kl. 17.30-18.15, voksne kl. 19.30-22.00
Fmd Jens Hallundbæk, tlf. 9629 1033
Hjemmeside: www.sdr-felding-folkedans.dk

Ringstedegnens Folkedanserforening (4113)
Danser i Anlægspavillonen hver onsdag fra kl. 19.30 til 21.30.
Fmd. Torben Hansen, tlf. 2282 9223.

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug (4209)
Vi danser hver tirsdag i Snoldelev Sognegård, Snoldelev Bygade 21, 
4621 Gadstrup.
Børn fra kl. 17 og voksne fra kl 19,30.
Fmd. Mette Søegaard, tlf: 4619 1118, mail formand@spillemandslaug.dk

Brønshøj Folkedanserforening (5212)
Vi danser på Brønshøj Skole, Klintholmsvej 5, 2700 Brønshøj, onsdage 
kl. 20-22. Sæsonstart 7. september. De 4 onsdage i september har vi 
begynderhold fra kl. 19-19.50 med lette danse og grundtrin i fx polka 
og vals. God hjælp til at komme godt i gang. 
Instruktør: Christian Obel, Musik: Lena Rasmussen og Mads Christensen.
Formand: Bente Bang, tlf. 3860 6450/4011 6834. Mail bente-b@os.dk. 
Hjemmeside: www.brhff.dk

Rettelser og tilføjelser til Mødetider 2011/2012

    dansekursus

Anette Bech-Dalstrup 
instruerer i svenske pardanse – schottisch, hambo 
og lidt polska.
Mandag den 17. oktober 2011, kl. 19.00 til 21.45
Entré kr. 50,00 – tag selv kaffekurven med.
Oktoberbal
med Lone Schmidt og Bachætte
Fredag den 28. oktober 2011, kl. 19.30 til 24.00
Entré inkl. kaffebord kr. 75,00
Begge arrangementer forgår i Aale Forsamlingshus
Aale Bygade 33, Aale, 7160 Tørring

Tørring – Uldum Folkedansere

    odense kvadrillen 70 år

Dette skal fejres med dansekursus, re-
ception, middag og ikke mindst dans til 
IVERSENS QUARTET lørdag den 5. nov. 2011 på Ejby-
skolen i Odense. Kurset (kl. 13-15:30) ledes af Vill 
Plesner under temaet ”Fra totur til tolvtur”. Der vil 
være en lille reception kl. 16:30 inden spisning og 
legestuen tager over. 
Pris: kursus 70 kr., legestue med spisning 200 kr., 
hele dagen 250 kr. Medbring selv service og kaffe.
For mere information se www.odensekvadrillen.dk el-
ler ring på tlf. 6613 9285/2094 9508.

Odense Kvadrillen
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Til næste år bliver der igen mulighed for at komme til familielandsstævne i 
Tommerup. 
Stævnet foregår fra torsdag d. 26. juli til søndag d.29. juli 2012. Der er max. 
plads til 250 deltagere. 
Tilmelding til stævnet fra 10. januar på www.familie-landsstaevne.dk. Lige-
ledes kan der findes oplysninger om stævnet på hjemmesiden.

FAmILIe LANdS StævNe 
I tommeRUp 2012

”jUL I jULI” 
– ungdomsbal med julefrokost, juletræ og julemand ved 
Landsstævnet i Aabenraa.
Fotos: www.aalborg-reklamefoto.dk
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Børn og unge

Hvornår: Hvad: Hvor: Se blad:
12.-13.11.2011 Dansekursus, B&U-spillemandskursus og natbal Sdr. Felding 06/11

14.04.2012 B&U-stævne Tørring

28.04.2012 Det Sjællandske Børnestævne Asnæs

26.-29.07.2012 Familielandsstævne Tommerup

B&U AktIvItetSkALeNdeR

Er regionskonference noget for de unge? Hvad laver man 
til sådan en konference? 
B&U udvalget havde ved dette års regionskonference 
valgt at ændre lidt på programmet for B&U deltagerne.
Vi deltog først i de samme indledende punkter som de 
øvrige deltagere - introduktion til NORDLEK 2012. 
B&U’erne blev i denne sammenhæng enige om at for-
søge at få så mange unge med til Steinkjer i 2012 som 
muligt. Eventuelt ved at få arrangeret en bus for unge, 
der gerne vil med til NORDLEK, samt den forudgående 
Nordisk Sommarleir/Nordic Summer Camp 2012, der bli-
ver arrangeret for unge mellem 14-26 år! Det er en fan-
tastisk mulighed for at danse en masse samt få bekendt-
skaber på tværs af de nordiske lande.
Efter frokost gik B&U’s deltagende gæster, B&U-udval-
get, samt regionernes B&U-repræsentanter (de kom lidt 
senere) for sig selv. Vi startede ud med et oplæg fra 
Henrik Larsen, der tidligere har været med til at arran-
gere succesfulde ungdomsstævner bl.a. på Stevns og i 
Køge. Han kom med sine synspunkter for et godt ung-
domsstævne samt hvad han mente burde være grund-
laget for en stor deltagertilslutning. Der blev diskute-
ret frem og tilbage mellem deltagerne og vi nåede frem 
til nogle forskellige målsætninger for, hvordan ungdoms-
stævnerne skal se ud for fremtiden. Blandt andet at det 
fremover skal være beliggende ét fast sted på Fyn - tæt 
på offentlig transport. At der skal være lige stor vægt 

på workshops for dansere og musikere. At ROD og FOD 
skal inviteres til at deltage samt andre forskellige til-
tag.
Efter B&U-formandens ønske, blev det også diskuteret, 
om der skal være alkohol til ungdomsstævnet, der skal 
afholdes i 2012. De deltagende var generelt enige om, 
at det ikke er en direkte nødvendighed, men at det med 
stor sandsynlighed vil afholde nogle (ellers lystne) del-
tagere fra at komme. Men det bliver højst sandsynligt 
arrangeret sådan, at der ikke vil blive solgt alkohol, men 
at det er tilladt at tage det med! 
Generelt ønskes der større fokus på ”både og” i stedet 
for ”enten eller”! Her tænkes der både i forbindelse med 
alkohol-diskussionen, men specielt også i forhold til 
workshops og andre aktiviteter – det er vigtigt der er 
noget for alle, dansere som musikere, 15-årige som 
25-årige, afholdsmennesker som drukkenbolte, morgen-
mennesker som natteravne, nybegyndere som øvede!
Sidst på dagen lavede vi også en øvelse, hvor vi blev 
delt ind i tre grupper, hvorefter vi arbejdede på at skul-
le arrangere et ungdomsstævne. Eller rettere sagt; vi 
kom med tanker og idéer til, hvordan det burde arran-
geres efter vores mening. Der kom lidt forskellige resul-
tater ud af de tre arbejdsgrupper, hvilket også gjorde, 
i hvert fald mig opmærksom på, hvor vigtigt det er at 
det er en blandet gruppe, der står for at arrangere et 
sådan stævne! 
B&U udvalget siger stor tak til de deltagende B&U gæ-
ster som var: Hanne Romme Henriksen, Laura Andersen, 
Louise Lind Danielsen, Mie Plesner og Morten Lisberg.  

Rikke Rasmussen, B&U udvalget

Regionskonference FoR UNge!
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Annoncer

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

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv. 
1364 København K 

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

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

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

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. Hørlær-
red. Smykker og knapper. Hatte, huer, 
sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæ-
ring 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

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

Telefon 7578 2227

Danske Folkedanseres  
Salgsafdeling

Hørlærred og vadmel samt   
foerstoffer i forskellige kvaliteter. 
Sort, blå, brun og grønt fløjl samt møn-
strede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne 
stoffer som uld-damask og kamgarn i flere 
farver og kvaliteter samt sysilke i mange 
farver. Meget sytil behør og strikkepinde. 
Dragtmapper, billedserier og bøger. Træf-
fes normalt mandag, tirsdag og onsdag 
mellem kl. 16.00 og 19.00. 
Besøg efter aftale.

Lisbeth Green
Vedbæksallé 75, 8700 Horsens 
E-mail: post@lisbeth-green.dk 
Tlf. 7564 7564

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

518,-

Træningssko med ægte lædersål
Herre str.  518,-  Dame str. 

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

Art. 2021 
Dame str.

998,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO

Skilt på bil tilhørende PA Syd, der stod for al lyd ved Landsstævnet i Aabenraa
Foto: www.aalborg-reklamefoto.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

 Arrangør Dato  Arrangement Sted
Se i 

blad nr.     
Til-

meld.

Danske Folkedansere 19.11. Dommerkursus Odense 06/11 31.10.

01.-04.01. Nytårskursus Snoghøj 07/11 15.11.

27.-29.01. Elitekursus St. Heddinge 07/11 05.12.

Spillemandskredsen 01.-04.01. Nytårskursus Snoghøj 07/11 15.11.

Region Nordjylland 29.10. Håndarbejds- og dragtdag Frederikshavn 06/11 Nej

05.11. Dansekursus og legestue Brønderslev 06/11 20.10.

12.11. Rejsefest/generalforsamling Flauenskjold 07/11 02.11.

Region Midtjylland 29.10. Kursus i pardanse og legestue Viborg 07/11 22.10.

30.10. Kreativ temadag med tamburering Viborg 06/11 16.10.

30.10. Midt i Dansen: Dansedag Ikast 06/11 01.11.

26.11. Kursus ”Sådan vinder du....” Ans By 07/11 12.11.

Region Syddanmark 23.10. Kursus i fynske danse Vojens 07/11 12.10.

06.11. Danse- og spillekursus schottis mv. Bjert 07/11 28.10.

18.-20.11. Instruktøraspirant- og dansekursus Vejle 06/11 01.11.

19.11. Aspirantbal Vejle 06/11 12.11.

03.12. Kursus ”Sådan vinder du....” Særslev 07/11 19.11.

Region Sjælland 09.10. Dragtdag på Køng Museum Køng 06/11

20.11. Kursus ”Sådan vinder du....” Roskilde 07/11 06.11.

Region Hovedstaden 09.10. Søndagsdans Taastrup 07/11 05.10.

22.10- Efterårsbal på Ellegården Farum 07/11 Ja

06.11. Seniorlegestue Jægerspris 07/11 31.10.

20.11. Kursus ”Sådan vinder du....” Roskilde 07/11 06.11.

13.11. Søndagsdans Taastrup 08/11

AktIvItetSkALeNdeR

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

SæLgeS
Damedragt - Silkeborg, lyngfarvet, str. 44/46, 
komplet
Herredragt - Haderslev, str. 52, komplet m. 2 
skjorter og 2 par strømper

Tlf. 6595 1748/ 2337 8389

gRAtIS
En hel samling ungdoms/voksendragter kan fåes 
mod afhentning. 8 flyttekasser.

Henvendelse tlf. 9772 2919, 
mail birthe@mors.dk


