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Årets sidste udgave
af Trin & Toner
udkommer i begyndelsen af november måned.
Husk derfor, at eventuelle arrangementer, der foregår i december
eller januar måned, skal annonceres i novembernummeret.
Sidste frist for indsendelse af indlæg er den 6. oktober.
Marianne og Dorthe

Landsforeningen 

Regionskonference i
Frederikshavn
I år var det muligt for alle regionsrepræsentanter at komme til regionskonference i Frederikshavn sammen med
de to styrelser for henholdsvis Spillemandskredsen og Landsforeningen
Danske Folkedansere.
Alle var inviteret til stævnemøde lørdag
formiddag kl. 9.45 begyndende med en
kop kaffe; en del deltagere havde flere
hundrede kilometer ud og hjem.
Humøret var højt, alle ventede, spændte
på stævnepræsentationen for det kommende stævne i Frederikshavn. Stævneudvalgsformand Trine Jordan Andersen præsenterede området: Vi skal til
stævne på en herregård, nemlig Knivholt, der er plads til campingfolket, til
familiecamping, til morgenmøder for regionsrepræsentanter, der er store lader

for aftenlegestue og så er der ellers
rengjorte hestebåse for de mange
spændende salgsartikler. Skolelogerende bliver indkvarteret på Abildgårdskolen blot 2,5 km længere ind mod centrum. På skolen findes badefaciliteter
og parketgulve til brug for alle kurserne, der må komme. Der er planlagt legestue hver aften, dog sådan at to regioner deler en aften. Der i er i sandhed
mange spændende aktiviteter og udflugter ikke mindst.
Også på musiksiden er der mange
spændende tiltag; der bliver ”åben scene”, hvor grupper kan tilmelde sig, Tove
de Fries og Mette Kathrine Jensen vil
spille til ungdomsarrangement torsdag,
FUG spiller op til ”palmestrands polka”,
det bliver fantastisk!

Jeg vil opfordre alle til at gå ind på
hjemmesiden www.frederikshavn2014.
dk, her kan du lade dig friste af alle de
mange tilbud stævnet i Frederikshavn
kan tilbyde. Glæd dig, det bliver et ”kanonstævne” på Knivholt!
Om eftermiddagen deltog alle i oplæg
og debat om emnet ”Hvordan skal
landsstævnet se ud i fremtiden?” Oplægget en billedeserie med mange forskellige billeder helt tilbage fra det allerførste landsstævne afholdt i 1930 og
frem til Hundested 2013. Længden på
stævnerne har varieret fra blot en enkelt dag til 7 dage, men er det også
længden på fremtidige stævner, spurgte
Anders Nielsen, oplægsholder sammen
med Bent Hansen. Og hvad skal et
stævne byde på af aktiviteter? – Må ak-
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Landsforeningen

tiviteterne overlappe hinanden? Hvor
mange aktiviteter?
I Hundested deltog 894 inklusiv 135
hjælpere. 371 ud af 600 personer deltog i løbet af stævnet på kurser og 320
personer dansede opvisninger. Det har
taget 400 timer at sætte dragtudstilling
op og tage det ned igen! I Hundested
var det igen muligt at ankomme søndag
og det benyttede ca. 2/3 af alle deltagerne sig af, men skal stævnet begynde
fra søndag?
I år stævne i Hundested til næste år i
Frederikshavn, kunne man forestille sig
et landsstævne i samme område mere
end et år? Det er helt klart først efter
stævnet, de handlende opdager, stævnet har været i området.
Forslagene var mange og debatten gik
lystigt dog uden at kaste en facitliste af
sig. Skulle du have ideer til hvordan
fremtidige stævner skal se ud, er du
velkommen til at fremsende ideer og
tanker til folkedans@folkedans.dk.
Som vanligt var der også workshop i
forskellige grupper lørdag eftermiddag.
I formandsgruppen diskuterede man
blandt andet vigtigheden af at få alle
aktiviteter med til DIF-indberetninger.
Deltagerne drøftede indhold og krav til
4
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indberetningerne. En opdateret ”Regionshåndbog” blev udleveret til gruppens deltagere.
B&U’erne havde opstart af ERFA-gruppe
for B&U-instruktører samt opbygning af
netværk for B&U-instruktører. Begge
emner tages op igen i 2014 ved regionskonferencen i Viborg.
I PR-gruppen drøftede deltagerne
hjemmeside, udformning og muligheder
og det nye medlemssystem med de
mange muligheder.
I danse-gruppen blev alle deltagerne
præsenteret for formanden for LDF’s nyligt oprettede Danseudvalg: Anders Nielsen, som kort orienterede om danseudvalget og det fremtidige arbejde samme
sted. Også den nye formand for konkurrenceudvalget Poul Erik Rasmussen fik
hilst på deltagerne; han orienterede om
det kommende DM lørdag den 10. maj
2014 og opfordrede alle til at gå ind på
hjemmesiden www.folkedans.dk se ind
under konkurrencer i folkedans og
DM2014, her kan findes koncepter, udvalgte danse samt elektronisk tilmelding
og tidsfrister. Formanden uddelte også
A4 plakater for DM til alle deltagere.
Dragtgruppen besøgte Bangsbo Museum, hvor Inger Thorup fortalte om ”Ud-

stillingen af hårarbejder og de omrejsende svenske hårkullor”.
I Seniorgruppen drøftede deltagerne
aktiviteter og placering af disse efter at
Landsforeningen har nedlagt sit seniorudvalg. Det er ikke sådan, at al senior
arbejde stopper sammen med udvalget,
tvært imod fortsætter arbejdet blot uden
sit eget udvalg.
Du vil kunne læse mere om gruppernes
arbejde på hjemmesiden inden længe,
eller du kan invitere din regions formand ud i foreningen, hvor han/hun
kan fortælle meget mere fra Frederikshavn eller fortælle om regionens arbejde.
En helt igennem fantastisk dag og dette
ikke mindst på grund af en perfekt forplejning begået af Frederikshavn Folkedansere, stor TAK til jer!
Håber, vi alle ses til landsstævne i Frederikshavn i uge 29 i 2014.
LDF Styrelsen

Landsforeningen 
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Landsforeningen 

Kom lad os danse…
lørdag den 10. maj 2014 ved DM
Nu er det muligt igen at komme til DM
i folkedans for par og for hold i Lillebæltshallerne.
Gå ind på hjemmesiden www.folkedans.dk, find konkurrence i folkedans,
find DM 2014.

DM for hold
Danmarksmesterskabet udskrives i 2
rækker for voksenhold, hvor deltagerne
er fyldt 14 år. Der kan evt. søges dispensation for maks. 2 dansere der ikke
opfylder alderskriteriet i en gruppe.
For begge rækker gælder, at holdet
kan bestå af minimum 4 par og maksimum 12 par og holdene ledsages af
egne spillemænd i såvel det obligatoriske som det frie program.
• Række 1: Niveau: Hold der tidligere
har vundet DM i folkedans samt øvrige specialhold.
• Række 2: Niveau: Åben for alle.
F.eks. opvisningshold, foreningshold
o.l.
• Holdkonkurrencen består af 2 discipliner,
• Et obligatorisk program hvor der
for begge rækkers vedkommende
skal danses 4 obligatoriske danse.
Tre af disse danse er fælles for alle deltagende hold i rækken. Den
fjerde obligatoriske dans findes
ved lodtrækning fredag aften eller
lørdag formiddag, hvorefter holdene får stillet et lokale til rådighed i en time til træning af denne
dans.
• Et frit program, der varer mellem
8½ og 10 minutter. I forhold til
tidligere er det frie program blevet
”mere frit”. Det vil sige, at man f.
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eks. gerne må bruge ny-komponeret musik, hvis den genremæssigt svarer til det, vi kender fra
”358” og hæfterne. Altså gerne en
ny-komponeret polka – men ikke
en argentinsk tango.
Tilmeldingsfristen er 1. november
2013. Tilmelding efter denne dato kan
kun ske ved ansøgning til konkurrenceudvalget. Tilmelding skal ske på
elektronisk tilmeldingsformular og der
skal anføres hvor mange, man forventer, deltager i gruppen.
Ved tilmelding inden 1. november betales et deltagergebyr på kr. 500,- for
hver gruppe for at deltage i Danmarksmesterskabet. Deltagergebyret
dækker også deltagelse i aftenfesten
dog excl. DM-middag og anden fortæring.

DM for par
Danmarksmesterskabet udskrives i 3
rækker for voksen-par, hvor deltagerne er fyldt 14 år. Der kan evt. søges
dispensation for deltagere, der ikke
opfylder alderskriteriet.
I pardansekonkurrencen danses i begge rækker 5 danse. Tre af disse vil
være ”obligatoriske” danse, der skal
danses som beskrevet i hæfterne, og
de 2 sidste vil være ”typedanse”, hvor
der frit kan koreograferes / bruges variationer efter eget valg.
Er der tilmeldt 13 par eller derover til
en række, vil der først blive danset en
indledende runde, hvorefter de 10
bedst placerede par skal danse en finalerunde.
DM-orkestret Trias spiller til pardansekonkurrencen.

• Række 1: Ungdomsrække. Begge
dansere må højest være 25 år på
konkurrencedagen eller fællesalder
for parret må maksimum være 50 år
på konkurrencedagen.
• Række 2: Åben række uden alderskriterier.
• Række 3: Deltagerne skal være fyldt
55 år eller fællesalder for parret skal
minimum være 110 år på konkurrencedagen.
Tilmeldingsfristen er 1. november
2013. Tilmelding efter denne dato kan
kun ske ved ansøgning til konkurrenceudvalget. Tilmelding skal ske på
elektronisk tilmeldingsformular med
angivelse af navne på deltagerne.
Ved tilmelding inden 1. november betales et deltagergebyr på kr. 150,- for
hvert par
for at deltage i Danmarksmesterskabet. Betalingen skal finde sted ved tilmeldingen.
Landsfinale for regionsmestre i pardans danses af vinderne fra alle regionsmesterskaberne og der danses 3
danse. Også her er det DM-orkesteret
Trias, der spiller.
DM-orkestret Trias vil spille til det efterfølgende DM-bal.
Betænk jer ikke, gå ind på hjemmesiden for tilmelding gerne i dag – og senest den 1. november 2013. Husk tilmelding efter denne dato kun kan ske
ved ansøgning til konkurrenceudvalget.
Vi glæder os, det bliver med garanti
en fantastisk dag …
Konkurrenceudvalget

Landsforeningen 

Drøm … kom lad os
danse ved DM 2014
… og dansene er:

dansen også med en kort solodans ca
1/2 min. til hvert par

Ungdomsrække:
Skotsk Hopsa, Randersegnen i 358 nr.
242
To Ting, Himmerland i 358 nr. 124
Pariserpolka, Østjylland i 358 nr. 40
Rheinlænderpolka - fri dans
Mazurka – frit koreograferet, denne
dans bedømmes i heat ved flere personer, men som noget helt nyt bedømmes
dansen også med en kort solodans ca
1/2 min. til hvert par.

Senior række:

Åben række:

Fandango fra Odsherred, Sjælland i 358
nr. 277
Lønborg nr. 2, Forskellige Egne i 358 nr.
57
Galopink, Salling i 358 nr. 262
Rheinlænderpolka, frit koreograferet
Vals, frit koreograferet, denne dans bedømmes i heat ved flere personer, men
som noget helt nyt bedømmes dansen
også med en kort solodans ca 1/2 min.
til hvert par.

Teiladepolka, Himmerland i 358 nr. 131
Gammel Familievals, Hardsyssel i 358
nr. 612
Den Store Hamborger, Hardsyssel i 358
nr. 594
Rheinlænderpolka – frit koreograferet
Hopsa – frit koreograferet, denne dans
bedømmes i heat ved flere personer,
men som noget helt nyt bedømmes

De obligatoriske danse for DM, grupper,
begge rækker:
Skotsk, Randers i 358 nr. 254 – 		
Ture: Alle ture danses
Kontra med March, Sdr. Jylland i 358
nr. 309 Ture: 1,2,5 + afslutning
Polskdans fra Ølgod, Hardsyssel i 358
nr. 617 Danses 3 gange + afslutning

Årets danse 2013 – 2014, danses blandt
andet ved Regionsmesterskaber og
Landsfinale for regionsmestre i pardans
Den Ommelske, Avernakø, benyt noderne fra beskrivelseshæftet
Sjijnmyra-valsen nr. 1, Bornholm i 358
nr. 568
Rheinlænderpolka, frit koreograferet
Ved DM 2014 er valget faldet på fantastiske TRIAS til DM-orkester – og glæd
jer, de er i fuld gang med at indspille
lydfiler til hjemmesiden www.folkedans.dk – se under Konkurrencer og
DM 2014 eller følg linket direkte fra forsiden. Lydfiler kommer på hjemmesiden
primo oktober.
Alle tilmeldinger foretages elektronisk
fra hjemmesiden. Siden er under opsætning.
Vi ses da …
Konkurrenceudvalget
Trin & Toner ∙ Nummer 7 ∙ Oktober 2013
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kurser 

100 år – 100 år – Højskolen Snoghøj – 100 år – 100 år

Nytårskursus på
Højskolen Snoghøj 2014
Dansekurset, der altid er fyldt
til sidste plads
Kom og vær med på et af Danmarks mest populære folkedanserkurser.
Inspirationskursus i folkedans på Højskolen Snoghøj 1. – 4. januar 2014.
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
indbyder til det traditionelle inspirationskursus i folkedans på Højskolen
Snoghøj, 7000 Fredericia i dagene 1.-4.
januar 2014.
Ankomst d. 1. januar kl. 14.00-15.00.
Afrejse d. 4. januar efter middag.
Kurset, som holdes sammen med Spillemandskredsen, er beregnet for både
danseinstruktører og dansere, der ønsker nogle oplevelsesrige dage med folkedans og spillemandsmusik.
Selv om kurset er baseret på et vist
kendskab 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 den nye sangbog samt et
kulturhistorisk foredrag, hvor der fortælles om grundlæggeren af dansk folkedans, Andreas Otterstrøm, og om Højskolen Snoghøjs 100-årige historie, som
hænger nøje sammen med folkedansens historie.
Den sidste aften skal vi selvfølgelig have fest, så har du idéer til underholdningen, så tag dem endelig med, så vi
kan få en hyggelig og fornøjelig aften
ud af det!
8
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Kursusleder:

Per Sørensen
Ravnevej 14, 6000 Kolding
tlf. 75535069

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 specielle ønsker, skal det angives
ved tilmelding).
Medbring:

Skiftesko (skal bruges i salen). Husk
sengelinned og håndklæder.

Danseinstruktører:
OBS: Tilmelding og betaling:

Mette Lukasiewicz, Valby
tlf. 51549196
Rune Chr. Pedersen, Assens
tlf. 20812092
Spillemænd:

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

Ved undervisningen benyttes fortrinsvis
hefterne ”Hefte II & Gamle Danse fra
Vejle Vesteregn".
Hefterne kan købes på kurset.
Pris:

Kursus, logi og forplejning
I alt for DF/DFS medl.
Kursus,
excl. logi og forplejning
I alt for DF/DFS medl.

1.875,- kr.
1.875,- kr.
875,- kr.
875,- kr.

Tilmelding kan udelukkende foregå via
hjemmesiden www.folkedans.dk og betaling foregår med betalingskort eller
kreditkort.
Der åbnes for tilmelding den 9. oktober
2013 kl. 00.00
Landskontoret modtager ikke længere
tilmeldingsskemaer, som ikke er elektroniske.
Ved afbud tilbageholdes 10% af kursusudgiften til administrationsomkostninger.
Tilmelding foregår efter først-til-mølleprincippet og hvis kurset bliver overtegnet, modtager de sidst tilmeldte besked herom. Dette betyder, 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” deltagere til nytårskurset på Snoghøj.
Per Sørensen, kursusleder

kurser 

Vil du gerne forbedre din dans?

så ta g p å
ku r sus !
Vi følger op på forrige års succes
og udbyder endnu et elitekursus.
Kurset henvender sig til øvede og erfarne dansere, der ønsker at arbejde med
deres egen dans på et niveau ud over det,
der foregår på forenings- eller regionsniveau. Hvis det passer dig, kan du søge
optagelse på dette kursus. Kurset er ikke
kun for dem, der allerede ER gode, men
i høj grad også for dem, der gerne VIL
BLIVE bedre. Derfor underviser kursets 5
instruktører (3 dansere og 2 musikere) via
individuelt tilpassede undervisningsforløb på flere niveauer både fælles og i mindre grupper afhængigt af niveau og interesse. Det betyder også, at kurset kan tilgodese flere målgrupper, både de helt
unge, der trænger til en masse udfordringer, de meget erfarne konkurrencedansere og den lidt ældre generation af rigtigt gode dansere, der gemmer sig rundt
om i foreningerne.
Optagelse på kurset forudsætter et bestemt niveau. Derfor skal man søge optagelse på kurset. Det sker ved (udover
at betale og tilmelde sig) digitalt at indsende, vedhæftet eller som link, et videoklip af parrets dans. Klippet, hvor parret
danser alene, skal indeholde 3 sekvenser á min. 30 sek. De 3 sekvenser skal
indeholde 1: Vals (ret og avet om), 2: Polka (ret og avet om) og 3: Polskdans (sønderhoning, hambo, polska).
Hvis du har lyst til at søge optagelse, men
er i tvivl om dit niveau, skal du hellere
kontakte kursuslederen eller en af instruktørerne end lade være at melde dig.
Vi kan så sammen finde ud af, om det er
noget du skal kaste dig ud i. Ved optagelsen gør vi meget ud af at sikre, at ingen falder igennem på kurset og føler sig
udenfor.

Tidligere deltagere på kurset samt finalister ved DM i pardans skal ikke indsende videoklip, idet de optages på kurset
uden videre.
Danser man ikke med den samme som
på tidligere kurser, eller er det meget længe siden man har deltaget på kurset, skal
man også af hensyn til instruktørernes
forberedelse indsende videoklip.
Man SKAL tilmelde sig som par, idet der
kun optages par på kurset.
Kursets generelle formål er at udvikle de
enkelte pars egen dans. Det kan foregå
på mange forskellige måder fra fælles undervisning, undervisning i mindre grupper til den helt intense soloundervisning.
Der vil bl.a. blive optaget video af jeres
dans, som I sidenhen vil komme til at se
på sammen med en instruktør, der vil give gode råd og øvelser til at komme videre på. Det og meget mere. Vores mål
er at udfordre jer lige der, hvor I trænger
til det hver især.
Derudover er der hvert år et tema, som i
år vil være svensk pardans/polska. Med
Stig Eriksson fra Norrköping i Sverige håber vi, at kunne give kursets sædvanligvis mange polskaentusiaster en i Danmark hidtil ukendt udfordring. Stig Eriksson har gennem et mangeårigt virke i
Sverige været ansvarlig for lederuddannelsen, danset konkurrencer i gammeldans med meget gode resultater og beskæftiget sig med bedømmelse af gammeldans, og han danser og underviser i
bygdedans. Han har Stort Sølv i polska.
Han vil udover det almene fokus på udviklingen af parrenes egen dans via undervisning i forskellige svenske pardanse med variationer fokusere på evnen til
at komme ud over scenekanten.

Instruktører:

Stig Eriksson
(Sverige)
Christian Obel
sm.obel@gmail.com 21422468
Birthe Jørgensen
dansesild@hotmail.com 51744561
Bent Melvej
Henrik Jansberg
Kursusleder:

Henrik Larsen
henrikfrastevns@gmail.com, 56506585
Kursussted:

Store Heddinge Skole, Kronhøjvej 4,
4660 Store Heddinge
Ankomst:

Fredag den 10. januar 2014 kl. 19.00
Afrejse:

Søndag den 12. januar 2014 kl. 14.00
Indkvartering:

I klasseværelser fortrinsvist men ikke
udelukkende 2-3 personer sammen
Tilmeldingsfrist:

1. december 2013
Tilmelding og betaling sker samtidigt.
Tilmelding foregår elektronisk via
hjemmesiden www.folkedans.dk
Pris:

Kursuspris:
1481,- kr.
LDF tilskud
381,- kr.
Din LDF pris
1100,- kr.
Tilmelding gælder når betaling og evt.
indsendelse af videoklip er sket.
Videoklip sendes til Christian Obel og/
eller Birthe Jørgensen.
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Stævne 

Landsstævne
Frederikshavn 2014
Bangsbo Museum ligger ikke langt fra Frederikshavns centrum, i et dejligt grønt område med Botanisk have, læge- og
krydderurtehave, dyrehave og park. Midt i Botanisk Have ligger Bangsbo Hovedgård, der er omgivet af voldgrave, med
permanent udstilling om Frederikshavn by´s historie. Alle
bygninger er indrettet til museum, bl.a. kan ses Den Jyske
Modstandsmuseum, Ellingåskibet fra 1163 og en imponerende samling af hårarbejde – altså smykker og billeder fremstillet af menneskehår.
Dragtudstilling i Bangsbo Museum´s riddersal i anledning af
LDF´s landsstævne i Frederikshavn 2014 handler denne gang
om Vendelboernes hovedbeklædning fra slutningen af 1700
til ca. 1860 til både mænd og kvinder, derfor hedder den:
TOPPEN AF VENDELBOERNE
Den bygger på et meget stort materiale omkring kvindehovedtøj, som ligger på de vendsysselske museer. Især Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring (som er det ældste) har
samlet rigtig mange genstande ind fra hele området. Silkeog fløjlshuer, pandepuder, sløjfer, hvidt tilbehør og et utroligt
antal kapper: sletkapper (til daglig brug) hvide kapper (af fine hvide stoffer som moll) og de store kapper af tyl, som var
helt særegne fra vendsyssel blev båret ned fra magasinerne.

10
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Skriftlige kilder blev undersøgt, ligeledes blev malerier, tegninger og silhuetbilleder anvendt til at give et samlet billede.
Hele materialet blev grundigt undersøgt, registreret og mange dele syet op i hel størrelse, som grundlag for et efteruddannelses kursus indenfor dragtsyning afholdt af Landsforening Danske Folkedansere i 2002, da der manglede et samlet overblik over anvendelsesmuligheder for hovedtøj til
dragten. Derfor er det nærliggende at bruge og udbrede denne viden og samtidig at få mændenes hovedbeklædning belyst, røde strikhuer, kulørte strikhuer, hatte og måske en kasket.
I forbindelse med udstillingen af museumsgenstande vil også
være syede og strikkede kopier, som de besøgende kan prøve på eget hoved (muligvis kun i uge 29). Der vises hvilke
enkelte dele et kvindehovedtøj kan bestå af, bl.a. korsklæde,
skæghat med og uden isseskæg, pandepude, kapper, snipper
og de store tylskapper (som er helt særlige for Vendsyssel),
samt arbejdende værksteder, som viser de teknikker, som er
anvendt i vore dragter, f.eks. tamburering, strik, tylstrækning,
knipling, syning af floss, broderi på tyl, syning af sløjfer og
en forklaring på ”afbundet” garn til kulørte strikhuer.
Dragtudvalget
v/Lis Sonne Svendsen

stævne 

Hjæææælp!
– jeg har lige fået skældud,
fordi jeg har glemt at tage et stævneemblem vedr.
Hundested fra til Landsforeningens arkiv.
Er der nogen der kan hjælpe,
så ring til mig på 2213 6172.
Præmien er en rundvisning på arkivet med en af
vores specialuddannede guider.
Hilsen Bent – lige nu i ”bad standing”

Glemte sager
fra landsstævnet i Hundested
•
•
•
•
•
•
•
•

et par briller med gråt stel
nøglebundt
nøgle med nøglering fra Campingparken i Herning
emblem fra Brønshøj F-F
hvid herreskjorte mrk. Morgan, str. 45/46
rød træningsjakke mrk. Patrick, str. XXL
blå kasket med brun skygge, tekst: Iceland
dame-cowboyjakke, mrk. Salto,
str. M
• kort pink dame-cardigan,
mrk. Peppercorn, str. M

Kontakt evt. landskontoret på tlf 66 18 58 60 eller
mail dorthelarsen@folkedans.dk
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spillemandskredsen 

12 Ornli´ syge
tracks for ´ukulele
og kontrabas
GO0412
Ny konstitueret
formand for
Spillemandskredsen
Pga. alvorlig sygdom har Michael S.
Petersen desværre måttet gå af som
formand og træde ud af Spillemandskredsens styrelse. Han er nu i
gang med et længere udredningsog behandlingsforløb, og vi i styrelsen siger ham en stor TAK for samarbejdet, samtidig med at vi ønsker det
bedste for ham i tiden fremover.
Som konstitueret formand har vi nu i
stedet Ingolf Ryom-Nielsen, der har
været en del af styrelsen i flere år.
Formanden er på valg ved den kommende generalforsamling i 2014.
Styrelsen i DFS

I´ve got mail (Jeg har fået post) I indledningen på coveret til denne CD står der,
at CD´en er sendt som et postkort – en
hilsen fra 2 unge mænds rejse med deres instrumenter – ukulele og kontrabas.
Hilsnen er fra Nikolaj Wamberg på kontrabas og violin og Tobias Elof på ukulele.
Denne Musikalske hilsen ”favner de oplevelser og indtryk”, de to har haft på
deres rejse.
CD´en har fundet vej til afspilleren hos
mig, og det må siges at være meget imponerende, hvad de to musikere laver
med deres instrumenter. To instrumenter, der måske umiddelbart tænkes som
et umage par med en kæmpe størrelses
forskel. Ukulelen er ikke så kendt, men
mon ikke denne CD kan være startskuddet til at den for alvor bliver kendt.
Ukulelen er her hovedpersonen i denne
musikalske hilsen sammen med sin store ven kontrabassen. Violinen gæsteoptræder også på CD´en, og ellers bruger
de to deres stemmer.
Repertoiret dækker alt fra Carl Nielsen
over traditionelt dansk, norsk, klezmer
til egne kompositioner. Og det hele
samlet som indtryk fra de unge mænds
rejse.
En lille frisk konkurrence – traditionel
dansk polka J.F. polka. Jeg vil påstå, at

SPILLEMANDSKREDSEN
13.-19.10.13 Forspillerkursus, Brenderup

Spillemandskalenderen
12

Region Nordjylland
02.11.2013 Spillemandskursus, Brønderslev
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den kender du godt, det er nok den
mest spillede polka fra ”358” – nr. 686
polka efter Jens Frederiksen. Og melodien fløjtes såmænd også, jo alle virkemidler er taget i brug i forhold til, hvad
to mænd kan have med i bagagen.
Der er livsnerve, ro, gejst entusiasme,
stemningsfuldhed, medrivende spil, og
jeg kunne blive ved. Det er en CD, jeg
hører igen og igen. Jeg bliver hver gang
betaget over nye oplevelser, over de
unge mænds musikalitet, og hvordan
de to har et kæmpe overskud på deres
instrumenter og frembringer fantastiske
fortolkninger af musikken.
Og i coveret står: Vi håber brevet kommer frem, og at det må gøre gavn, indtil
vi sender et nyt. Jeg er parat til næste
brev, for jeg håber meget, de to unge
mænd har mere, de gerne vil fortælle
fra flere musikalske rejser.
Endnu et bevis på hvor rige vi er her i
Danmark med al den mangfoldighed
vores folkemusik har.
Har du fået lyst til at høre mere kontakt
da Gofolk på tlf. (+45) 75 72 24 86,
go@gofolk.dk – www.gofolk.dk eller på
elofwamberg@gmail.com
Dorthe Linde Jørgensen

spillemandskredsen

Nytårskursus Snoghøj den 1.-4. januar
Musik fra Vejle og hefte II
Danske Folkedanseres Spillemandskreds indbyder til det traditionelle
Nytårskursus på Snoghøj højskole.
Kurset afholdes sideløbende med
Landsforeningen Danske Folkedanseres dansekursus, der ligeledes har temaet, Vejle og hefte II. Der vil være
en sangtime og kulturhistorisk foredrag sammen med dansekurset, samt
legestuer, kirkekoncert, hyggelige
stunder ud på de små timer osv.
Årets instruktørteam:

Mette Kathrine Jensen på harmonika
og Kristian Bugge på violin.
Den helt centrale del af kurset er
sammenspil i stort orkester og små
grupper. Ud over det, vil der også blive morgenrytmik, instrumental undervisning, legestuer og en kirkekoncert. Mette Kathrine og Kristian har
mange spændende ting i støbeskeen,
så I kan roligt glæde Jer. Til kirkekoncerten er du meget velkommen til at

bidrage med et nummer enten alene,
sammen med din spillemakker hjemmefra eller en kursusspillemakker.
Den sidste aften er festaften, hvor vi
bl.a. spiller koncert i stort orkester,
nogle kursister underholder og efterfølgende er der legestue. Vi håber på
mange gæster, så spred endelig rygtet. Har du ideer til underholdningen,
så hold dig ikke tilbage, det skal gerne være en festlig aften.
Niveau: II – III, læs mere om niveau
på www.spillemandskredsen.dk eller
i kursusfolderen fra Spillemandskredsen.
Kursussted:

Snoghøj højskole
Højskolevej 9
7000 Fredericia

Indkvartering:

På 2 eller 3 sengs værelser, hvor der
kan forventes opredning på madrasser. Individuelle ønsker opfyldes så
vidt det er muligt. Dyner og puder
forefindes, medbring selv sengelinned og håndklæder.
Pris:

2950,For DFS medlemmer
2100,Indbetales på girokonto: 9 736 158
(startkode 01).
Tilmeldingsfrist:

Senest d. 15. november 2013 på
www.spillemandskredsen.dk eller
direkte til
Kursusleder Dorthe Linde Jørgensen,
Bjørnborgvej 6, 9300 Sæby.
Tlf. 98469083
e-mail: trut@klarinetten.dk

Ankomst/afrejse

1.januar kl. 14.00 – 15.00/ 4. januar
efter frokost
Trin & Toner ∙ Nummer 7 ∙ Oktober 2013

13

Det sker i
din region
Region Nordjylland
Nordjyske folkedansere
Rejseudvalget har rejsefest/valg.
Lørdag den 23. november 2013 kl.
15,00 afholdes der rejsefest/valg til bestyrelse for 2013/14 på Toftegårdscentret, Toftegårdsvej 2, 9382 Sulsted.
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
mødet)
Eventuelle forslag til dagsorden ønskes
fremsendt senest den 12.11.2013.
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. 23,00.
Husk sangbogen og det gode humør.
Tilmelding senest den 12.11.2013 på tlf.
98 26 11 15 Keld Pedersen.
Rejseudvalget for folkedansere
i Region Nordjylland

Region Midtjylland
"Tips og Tricks” – kursus for dig,
der gerne vil udvikle din dans
Kære folkedanser – kursus for dig:
I Region Midt afholder vi, i samarbejde
med Landsforeningen, et kursus i ”Tips
og Tricks” lørdag d. 2. november fra kl.
10 til 16.
Kurset er for alle, der er interesseret i at
udvikle sin dans så man bliver en bedre
danser.
Et lærerigt kursus, hvor du får mange
Tips og Tricks, som du kan bruge til at
gøre din dans endnu bedre.
Undervisere:

Birthe Jørgensen og Henrik Larsen vil i
samarbejde med en spillemand på kurset vise finesser, der gør at man bliver
en bedre danser.
14

Trin & Toner ∙ Nummer 7 ∙ Oktober 2013

Pris:

Kursusprisen er KUN kr. 80 pr. deltager
for 6 timer.

Region Syddanmark
Traditionen tro afholdes:

Ældrelegestue
Sted / tilmelding:

Kurset foregår i Frederiksdal Forsamlingshus Frederiksdalvej 69, 8620 Kjellerup
Tilmelding til Gert Nielsen på tlf. 97 82
26 28/61 60 26 28 eller på mail kagens@gmail.com senest d. 22. oktober

i ”Gulkrogcentret”, Gulkrog nr. 9, Vejle
(gratis parkering søndag)
Søndag den 17. november 2013 kl.
13.30 – 17.00
Pris: 60,- kr. for dans, kaffe/te, brød og
sang!
Danseleder:

Medbring:

Dansesko og Frokost.
Eftermiddagskaffen kan medbringes eller købes.
Øl, vand, kaffe og kage kan købes til rimelige priser.
Vi glæder os til at se dig/jer til en
yderst spændende dag.
Mange hilsener
Region Midt

Håndarbejdets dag
Søndag den 3. november 2013 kl. 1016 afholder Danske Folkedansere Region Midtjylland håndarbejdets dag i
samarbejde med Skolen for kreativ fritid
og Seriøs strik for sjov, på Skolen for
kreativ fritid, Industrivej 13, 8800 Viborg.
En inspirerende dag i håndarbejdets
tegn, eksempler på fremstilling af folkedragter fra Midtjylland, seriøs strikkeworkshop..for sjov, udstillinger og arbejdende værksteder.
Opvisning med folkedans kl. 11.30 og
13.30.
Conny Jakobsen, Dragtudvalget,
Region Midtjylland

Frede Andersen m.fl.
Alle spillemænd er velkomne
Gulkrog beder om, at man medbringer
skiftesko.
Af hensyn til kaffen er tilmelding nødvendig senest den 9. nov. til:
Grethe Ladefoged 24 45 88 30 mail:
thogre@bbsyd.dk
Frede Andersen 75 81 57 62 mail:
fredegytha@gmail.com
Vel mødt!
Seniorudvalget,
Danske folkedansere, Region Syd

Region Hovedstaden
Legestue
Region Hovedstadens Seniorudvalg i
samarbejde med Ølsted og Omegns Folkedanserforening indbyder til legestue
for danseglade yngre, ældre, pensionister og andre interesserede.
Søndag d. 3. november 2013 kl. 13.3016.30
Stedet er:

Ølsted Hallen, Hovedgaden 3, 3310 Ølsted.
Kom og få en hyggelig eftermiddag.
• Gode danse under ledelse af Inge
Schmeltz Aaberg
• Levende spillemandsmusik leveret af
Lars Panduro
• Fællessang under kaffen
Pris:

60 kr. inkl. kaffe/te, boller og lagkage.

det sker i din region

Dansefestival

Tilmelding:

senest den 27. oktober til Birthe på tlf.
47749552 eller Lissy på tlf. 43733198.
Med venlig hilsen
Seniorudvalget i
Region Hovedstaden og Ølsted og
Omegns Folkedanserforening

BORNHOLM
6. - 9. juni 2014

Søndagsdans
Søndag den 27. oktober kl. 12.30-16.30
afholdes vores første søndagsdans
Vi danser gamle kendte danse, såsom
skotten, Cumberland square,
Chinese breakdown m.m. kom og få et
godt grin mens du danser
Instruktør:

Helle Madsen
Stedet er ikke endeligt på plads men kommer senere – hold øje med opslag og
hjemmesiden
Helle

Søndagsdans
Søndag den 10. november kl. 10-16 holder vi Tips og Triks sammen med region
Sjælland.
Dette er optakt til Regionskonkurrencen,
som afholdes 30. marts 2014
Alle kan være med også selv om du ikke
lige ved om du vil deltage til regionsmesterskabet.
Få pardansen til at hænge sammen

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

Instruktør:

Birthe og Henrik
Stedet er ikke endeligt på plads men kommer senere – hold øje med opslag og
hjemmesiden.
Helle og Poul Erik

Søndagsdans
Søndag den 17. november kl.12.30-16.30
Her vil Helle Larsen komme og dele ud af
sin viden. Stedet er ikke endeligt på plads
men kommer senere – hold øje med opslag og hjemmesiden
Helle
Indbydelser og opslag sendes til foreningerne når stedet har godkendt aftalen.

Det bli´r en god festival

Tlf.: 5695 8566
www.folkedans-bornholm.dk
Trin & Toner ∙ Nummer 7 ∙ Oktober 2013
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Kursur 

Dommerkursus
2013
Har du husket at tilmelde dig
dommerkurset den 23. november 2013?
Hvis ikke, kan du lige nå det i dag,
hvis du går ind på www.folkedans.dk – se ind under kurser
find dommerkurset for digital tilmelding.
Kurset begynder kl. 9.30 og slutter kl. 16.00
– vil du vide mere, se da Trin & Toner september nummer.
Kurset afholdes her:

Odense Kultur og- Idrætshus,
Stadionvej 50. 5200 Odense V.
Indgangene E - F og J
Jeg håber, vi ses ...
Anne Kathrine Clausen
kursusleder

16

Trin & Toner ∙ Nummer 7 ∙ Oktober 2013

medlemmerne

Brudager
Folkedansere på
Egeskov Slot
Uge 29-2013 stod jo ellers i Landstævnets tegn, men i Brudager Folkedanserforening var vi kommet på den gode
ide, at vi ville være en del af juli måneds By Night onsdags underholdning
på et af Fyns store slotte, nemlig Egeskov Slot. Vi mener, at dette var en god
måde at gøre reklame for folkedansen
og vores lokalområde, da Egeskov Slot
bliver besøgt af turister fra hele Danmark og resten af verden.
Mange af vi lokalkendte har været på
slottet og nydt den flotte park, de flotte
blomster, skønne omgivelser og oplevet
en masse god forskellig underholdning,

men vi havde aldrig oplevet folkedans
på slottet, som underholdning. Egeskov
Slot blev kontaktet, og de var straks
med på ideen. D. 17 juli 2013 måtte vi
komme en time og danse. Da tiden
nærmede sig kunne vi på deres hjemmeside se, at vi var på programmet
med dato og klokkeslæt.
Så gik vi i gang med at øve et program
som blev afpudset med 2 øve-aftener i
løbet af juni-juli, hvor der var næsten
fuld tilslutning af foreningens medlemmer. Vi startede med fællesspisning, og
sluttede af med kaffe og havde nogle
meget hyggelige øve-aftener.

Vi havde aftalt, at de som havde folkedragter, tog dem på, og resten havde
vores forenings sorte logo-t-shirt på. Vi
var alle enige om, at det var vigtigt, at
vise, at man kan danse både med og
uden folkedragter, også til opvisning.
Vi var 42 som deltog, kun 4 af vores
medlemmer var ikke med, så det var
meget tydeligt at vores forening bakkede uhyre talstærkt op om vores opvisning på Egeskov Slot. Det kan også
nævnes at i vores forening har vi 4 generationer repræsenteret.
Da aftenen kom, var vi meget spændte
og koncentrerede. Egeskov Slot havde
Trin & Toner ∙ Nummer 7 ∙ Oktober 2013
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medlemmerne 

Brudager
Folkedansere
på Egeskov Slot
sat et skilt op med Landsforeningens
logo og vores forenings navn ved deres
cafe, som vi skulle danse overfor, nemlig på den store plæne. Vi mødtes ved
indgangen ved 18` tiden, og i samlet
flok i højt humør gik vi hen til plænen,
hvor vi skulle danse fra kl. 19 til 20.
Vejret var flot solskinsvejr og aftentemperaturen var meget høj, så det var
nogle meget -meget svedige varme
dansere efter kort tid på plænen. Vi var
enige om at sætte tempoet lidt ned, så
der ikke var nogle der dejsede om af
hedeslag.
Efter en lille times dans spiste vi vores
medbragte mad på plænen, og blev kølet lidt ned af kolde drikke.
18
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Efter et hvil var alle klar til at spadsere
ud i parken og blande os med resten af
slottets besøgende, hvor vi lyste op
med vores dragter. Vi kunne nu nyde
resten af aftenens underholdning med
bl.a. flotte planter og blomster, hestekøretøj, gamle biler, udstillinger, besøg
i slottets flotte stuer og rum, musikunderholdning, modelskibssejlads på søen, labyrintvandring, træ-topvandring
på hængebroer, kanonsalut, og mange
andre ting.
Aftenen sluttede ved 22-tiden med
stort fyrværkeri som spejlede sig flot i
slotssøen. Nu var vi alle trætte og klar
til at køre hjem i seng efter en rigtig
dejlig sommeraften , hvor vi alle havde

hygget os. Vi vil gerne slutte denne artikel af med at sige: mange tak fra Brudager Folkedansere til Egeskov Slot for
en god aften!

medlemmerne

Vi går til filmen
Vi var ca. 25 folkedansere i alle aldre,
der havde meldt os som statister til at
deltage i et høstbal på herregården i
forbindelse med filmoptagelserne til
DR`s nye serie ”1864”.
Folkedanserne skulle komme en torsdag og fredag i august til optagelserne,
som foregik i laden ved Hagenskov Slot.
Statisterne skulle mødes i Assens meget
tidligt om morgenen faktisk kl. 6.15 den
ene dag og kl. 5.15 den næste dag, så
vi stod jo nærmest op midt om natten
for at komme med den bus, som skulle
transportere os videre til godset.
Alle statisterne blev klædt på i klædedragter, der passede til tiden mellem
1850 – 1864. Folkedanserne og nogle
andre tilhørte bondestanden, andre var
adelige. Pigerne med langt hår fik flettet og sat håret og ellers var der tørklæder eller anden hovedbeklædning for
det korte hår var jo ikke almindeligt for
kvinder dengang.

til at danse og andre skulle sidde ved
bordene sammen med adelsfolk og andre bønder.
Der skulle danses under optagelserne
og der skulle være højt humør og energi over festen. Vi dansede i rigtig mange timer kun afbrudt af små vente-pauser. Scenerne skulle tages om, til instruktøren var tilfreds. Der blev filmet
fra forskellige vinkler. Snart skulle lyden af musikken optages alene, så dansen med de lyde, det giver uden musik.
Så var der skuespillere, der havde replikker og forskellige scener og alt
imens kørte festen jo på højeste gear
både ved bordene og på dansegulvet.

filmen, så synes vi vist alle, at det var
det hele værd og der var stor tilfredshed med folkedanserne og deres dans,
så det var da ikke på grund af os, at
nogle scener skulle tages om nogen
gange.
Så lad os da bare ”gå til filmen”, så vores dans kan blive mere kendt og det er
positivt, at filmselskabet har kontaktet
nogle indenfor folkedanserverdenen og
gør brug af vores kunnen.
Svend og Bente Johansen,
Egebjerg Kvadrillen

Det var to meget spændende men også
krævende dage, vi var med til. Så selv
om det kun bliver et meget kort glimt i

Dem, der stod for påklædning og sminke af statister havde virkelig noget at se
til. Der var vel omkring 80 statister de
to dage vi var der, hvor alle skulle have
tøj, de kunne passe, så der skulle ses
på både kjolelængde, bukselængder,
bare ben eller støvler og opsat hår eller
tørklæder, kasketter, hatte eller andet.
Fingrene skulle sværtes lidt, så der var
sorte rande under neglene, lidt sminke i
ansigtet, så vi så lidt smudsige ud, så vi
rigtig kunne ligne nogen, der havde
været på høstarbejde.
Briller, ure og smykker måtte selvfølgelig ikke bæres under optagelserne.
Laden var pyntet fint op med halm og
ranker med blade, bordene var dækket
og pyntet med frugt og der var bl.a.
brød og skinke og drikkevarer.
Nogle af folkedanserne skulle stille op
Trin & Toner ∙ Nummer 7 ∙ Oktober 2013
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medlemmerne 

25 års
jubilæum som
danseleder

Vi ser på valse

Trine Jordan Andersen kan i september
2013 fejre 25 års jubilæum som danseleder i Ridemandsmølle, Godthåb.
Trine begyndte sit lederjob september
1988 i det daværende Svenstrup-Godthåb folkedanserforening. Da denne forening blev opløst i 2007 og blev en del
af Møllekvadrillen fortsatte Trine med
at lede folkedansen i den nye forening.
Derudover har Trine blandt andet ledet
begynderkursus for folkedansere, træning til de tidligere himmerlandsstævner, træning til landsstævne, afholdt
kurser, og desuden har hun de senere
år ledet et folkedansehold i St.Restrup.
Stort tillykke og tak til Trine fra folkedanserne i Ridemandsmølle
Kirsten Graversgaard, fmd.

Fra Dansk Folkemindesamlings arkiver er kommet en ny udgivelse
af gamle viser, sange, salmer og
danse. Ikke nye fortolkninger med
nye kunstnere, men gamle, digitalt
rensede optagelser af de originale
udøvere. Dette faktum gør det jo i
hvert fald meningsløst at anmelde
indspilningerne på traditionel vis
– altså for håndværksmæssig udførelse og kunstnerisk udtryk. Til
gengæld kan det give anledning
til nogle refleksioner over, hvad
disse gamle indspilninger – de
ældste er over hundrede år gamle
– har at sige folk i nutiden.

Tillykke

Sdr. Felding og Omegns Folkedanserforening ønsker Gert og Ida tillykke med
brylluppet!
12 dansere og 2 spillemænd var med til
at gøre dagen ekstra festlig.

Tillykke
Højby Ungdomsforenings
Folkedansere
Ønsker Lissi Rasmussen tillykke med de
70 år den 10 oktober 2013,
Annelise Klausen med de 75 år den 14
oktober 2013.
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en anmeldelse

Allerførst skal nævnes, at samlingen består af ”400 historiske fonografoptagelser af dansk traditionel
sang og violinspil” indsamlet fra
1907-1947. Numrene er fordelt
kronologisk på 5 CD’er og Pixi-bøgerne redegør for indsamlingsrejserne fakta: Hvornår og hvor samt
lidt om, hvilke overvejelser der
eventuelt lå bag. Desuden er for
alle viserne angivet, i hvilken
samling, man kan finde teksten.
De 4 første indeholder optagelser
primært foretaget af Hakon Grüner-Nielsen mens den 5 og sidste
CD er helliget Evald Tang Kristensens indsamlinger sammen med
den australske komponist og pianist Percy Grainger.
Dernæst til indholdet, hvor man
kan konstatere, at den folkelige
musikkultur i sandhed dækker hele spekteret fra viser med rødder i
middelalderen over nyere viser til
salmesang og dansemusik udført
både på violin og som sang/tral. Af
særlig interesse for de danseinteresserede kan nævnes den store

samling fra 1909 med spillemanden Thomas Johansen fra Kås i
Vendsyssel, den meget store samling af Fanømusik fra 1916 udført
af forskellige og endelig en del
enkeltstående optagelser med forskellige spillemænd hvoraf Frederik Iversen nok er den mest kendte. Alt i alt en troværdig afspejling
primært af fortidens landbosamfund, underforstået at de større
byers musikkultur nok i nogen
grad i det omfattede tidsrum har
været præget af et mere moderne
repertoire.
I alt kan konkluderes, at Dansk
Folkemindesamling er en guldgrube af folkelig kultur, der nu efterhånden er ved at blive gjort alment tilgængelig for alle interesserede. Udgivelsen af disse aftryk
af fortiden bringer en hilsen til de
mennesker i nutiden, der har sans
for at høre og interesse for deres
kulturelle rødder. Jeg er tæt på at
sige, at intet hjem bør være foruden, men det er nok et lidt for
ambitiøst ønske. Udgivelsen skal
medgives de stærkeste anbefalinger.
Hans-Arne Hausted

medlemmerne

Rettelser til
mødetider etc.:
2111 Lemvigegnens Folkedansere
Danser i Lomborgs Skoles Gymnastiksal, hver tirsdag kl. 19.30-22,
starter uge 37.
Seniorer danser i LGF-huset, Godsbanevej, torsdage kl. 14.30-16.30,
starter uge 38.
Fdm.holgerfriis@gmail.com
2210 Gamle Danses Værn
Dansested er Trepas Aktivitetshal,
Vævervej 10, 8800 Viborg

Dansen går…
fortsat i Svendborg Folkedansere på tirsdage, blot danser vi
nu om eftermiddagen.
Sidste sæson havde vi to hold, et om eftermiddagen og et om
aftenen, begge hold med for få dansere. I bestyrelsen var der
en del uro om foreningen skulle ophøre eller hvad skulle vi
med de to hold. Der var stærke røster der talte for ophør, det
smittede af på danseglæden, så den var ved at gå fløjten.
Vi var flere der ville kæmpe for at foreningen fortsatte. Frem
dukker manden som har erfaringen, viljen og troen på
Svendborg Folkedansere.” Men det kræver at medlemmerne
hjælper” sagde han på generalforsamlingen. 20 ud af 27
medlemmer stemte for at foreningen skulle fortsætte.
Med Ove i front begyndte kampen. Første tiltag blev sat på
generalforsamlingen. Den 21. juni var alle velkomne i gården
hos Ida og Ove, hvor hver især skulle medbringe kaffe og
madkurv. Samtidig med skulle vi træne vores danseprogram
til ”Bølgen.” 21 deltog og solen skinnede lystigt mens vi fortærede madkurven i den hyggelige pyntede garage.
”Bølgen” er en flydende scene i Svendborg havnebassin,
hvor der sommeren igennem er arrangementer med musik,
dans, sang m.m.
Hen over sommeren kom der styr på musik og lokaler og 2
instruktører har vi nu til at samle holdene. Der blev også tid
til at guide et familie-kursus- hold udi folkedansen på Ryslinge Høj- og efterskole en aften.
Vi så frem til sæsonstart. Hvor mange ville møde frem?? Der
mødte dansere fra begge hold, som hurtigt fandt en god
stemning, sammen med de nye der også var kommet til, jo
foreningen Svendborg Folkedansere på 76 år er stadig i fuld
aktivitet.
Nina / Kirsten

2310 Folkedanse Foreningen for Aarhus og Omegn
Formand er Finn T. Jørgensen, tel. 8625 5937,
mail fthorupj@stofanet.dk
3211 Synnejysk Kvadrille
Instruktør er Kirsten Toft, Åvænget 51, 6541 Bevtoft, tlf. 2398 6900
3321 Svendborg Folkedansere
Voksen / Ældre hold
På Ørkild Skolen Østre Skolevej i Svendborg
Sæsonstart tirsdag den 3 september kl. 15.00 – 1700
Musik Karen Nielsen
Instruktører Knud-Erik Petersen og Ingrid Krogh
Formand Ove Kjeldsen
Fruerstuevej 1
5700 Svendborg
Tlf. 62221485
Io.kjeldsen@svendborgmail.dk
4110 Højby Ungdoms Forening
Formand er Birgit Kokspang, Løvevej 37, Overby Lyng Sj. Odde, tlf 4587
8794, mobil 2614 1863, mail birgitkokspang@gmail.com
4123 Stenlille Folkedansere
Formanden Kirsten Lunds mailadresse = halu@hotmail.dk
4207 Hjemstavns Folkedansere
Formand er Lone Kruse Jensen
Mail claro@mail.dk
5102 Ølstykke og Omegns Folkedanserforening af 1942
Børn torsdage kl. 18-18.45 (5-8 år)
Børn torsdage kl. 19-19.50 (fra ca. 9 år)
Unge torsdage kl. 20-21.30 (øvede)
Voksne mandage kl. 19.30-22.00
Alle hold danser på Græsted Gård, Udlejrevej 13 B, 3650 Ølstykke.
Fmd. Alice Johansen, mobil 2252 2556
Mail via www.oelstykkefolkedans.dk
5103 Fredensborg og Omegns Folkedanserforening
Kasserer er H.P. Hansen, Esbønderup, tlf. 4076 2572.
5202 Ballerup Folkedanserforening
Formand er Per Præstekjær
Tel. 6169 5663
Mail: per-frede@hotmail.com
Hjemmeside:
www.ballerupfolkedanserforening.dk
Dans hver mandag kl. 20-22 til levende
musik i Loen på Ryttergården,
Pederstrupvej 49, Ballerup. De første
2 mandage er gratis prøveaftner.
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børn & unge

Drøm … kom lad os danse ved DM 2014
… og dansene er:
Ungdomsrække:
Skotsk Hopsa, Randersegnen i 358 nr.
242
To Ting, Himmerland i 358 nr. 124
Pariserpolka, Østjylland i 358 nr. 40
Rheinlænderpolka - fri koreograferet
Mazurka – fri koreograferet, denne dans
bedømmes i heat ved flere personer,
men som noget helt nyt bedømmes
dansen også med en kort solodans ca.
1/2 min til hvert par.

TILLYKKE
til vinderne af
det sjællandske mesterskab
i folkedans for børn og unge!!
Se mere på www.folkedans.dk

Og de valgte danse til B&Ustævner og Ungdomsstævner for
2014 er
Række 1
I dale, i dal og skov, danses parvis, efter løsblad,
Napoleon var en tapper kriger, danses
parvis uden at bytte, efter løsblad
Række 2
Mallebrok, Vendsyssel, Hæfte II, i 358
nr. 127
Henrik Smidt, Himmerland i 358 nr. 125

Række 3
Feder Mikkel, Himmerland, Hæfte II i
358 nr. 136
Rheinlænderpolka, frit koreograferet
Række 4
Venstrebenet, Fyn og øerne, i 358 nr.
89
Schottish, frit koreograferet
Vi ses da …
Konkurrenceudvalget

Smutten 2013-2014

Husk tilmelding til Smutten weekend i Holeby
den 9.-10. november 2013.
Indbydelse er sendt til lokalforeningerne, og vi skal
have tilbagemelding senest den 27. oktober.
Hvis du er spillemand, har tid og lyst til at tage til Barnlek i Island sommeren
2014, kan og vil spille for os, hører vi meget gerne fra dig.
Brug lp.m@mail.dk eller ring til Lissi Helveg Madsen på 38 28 61 90.

annoncer

Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

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

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

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

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

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

Materialer til

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

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

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

998,-

T E G L B O RG

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

518,-

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

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

Folkedragter – udlejes
Vævestue

Tinknapper

Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk

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

Telefon 7578 2227

Blanke – Mønstrede

Vendsysseldragt,

str. 42, håndsyet, komplet m. kyse,
håndbroderet helsilketørklæde,
skørt, overdel, nederdel og forklæde. Ring for pris.
Alice Rasmussen,
telefon 36 70 46 61

Trin & Toner

40-års jubilæumslegestue
Horns Herreds Folkedansere afholder 40-års jubilæumslegestue
på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 1, 4060 Kr. Såby lørdag den 9. november.
Spisning af medbragt mad kl. 18.00. Legestue kl. 19.30, som er for alle uanset
deltagelse i spisning.
Instruktør: Janni Mejer. Musik: Horn Herreds 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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Sted

Se blad nr. Tilmelding

Ålbæk

06/13

02.11.13

Brønderslev

06/13

25.10.13

08.-10.11.13
23.11.13
01.-04.01.14

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

Børkop
Odense
Fredericia

05/13
06/13
07/13

10.-12.01.14

Elitekursus

Store
Heddinge

07/13

20.10.13
10.11.13
Fra
09.10.13
01.12.13

Ølsted
Se
hjemmesiden

07/13
07/13

27.10.13

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
17.11.13
Ældrelegestue

Fredericia
Aabenraa
Odense
Vejle

06/13
06/13
06/13
07/13

22.09.13
20.10.13
20.10.13
09.11.13

Region Midtjylland
02.11.13
Tips og Tricks-kursus

Kjellerup

07/13

22.10.13

Brønderslev

06/13

25.10.13

Region Hovedstaden
03.11.13
Regionslegestue
27.10.13
Søndagsdans
10.11.13
17.11.13

Se blad

Region Nordjylland
13.10.13
Håndarbejdsdag, se ovenfor (LDF)
02.11.13
02.11.13

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

Nytårsaften

Efterårslegestue

Folk, Musik og Dans

Brudager og Omegns folkedanseforening

Inviterer til nytårsfest i:
Sjørslev Sognegård, Sognegårdsvej 41, 8620
Kjellerup 31. december 2013 kl. 17.30
Alle er meget velkommen!
Spillemænd opfordres til at spille med til
legestuen.
Forspiller: Allan Thomsen
Pris og tilmelding.
Middag, legestue og champagne m/kransekage –
kun 350 kr. pr. person.
Tilmelding senest 24. november.
Info. og tilmelding: Arne Bech kab@privat.tele.dk
– tlf.: 86 12 82 96. (eller mobil 20 42 57 05)

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

magasinpost-Smp

Arrangement

Indbyder alle til legestue fredag d. 1. nov. kl.
19.30-23.30 på Vejstrup Efterskole, Højskolevej
49, Vejstrup
Instruktører: Karen Jensen og Tina S. Skov
Musik: Foreningens egne spillemænd, Ninna
Aasen,
Mette Dyekær, og fremmødte spillemænd.
Alle er meget velkommen
Entre og kaffe/the og brød 80,00,
unge u/ 18 år 50,00
Tilmelding senest d. 28. okt. 2013
Tove 62281466 el. Ove 51737343
Brudager Folkedansere

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

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

Aktivitetskalender

Dato

Landsforeningen Danske Folkedansere
13.10.13
Dragtdag+Håndarbejdsdag

