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Danmarksmesterskaberne
i Folkedans 2011
Den skarpsindige læser vil måske bemærke at der i overskriften står danmarksmesterskaberne og ikke danmarksmesterskabet, som der plejer.
Det er fordi konkurrenceudvalget har vurderet at tiden er
inde til at vi skal prøve noget nyt.
• Danmarksmesterskaberne i Folkedans 2011 vil  blive
afholdt med en holdkonkurrence og en pardansekonkurrence uafhængig af hinanden.
• I holdkonkurrencen vil der indgå 2 discipliner - et obligatorisk og et frit program, der tilsammen vil afgøre
holdenes placering.
• Holdkonkurrencen opdeles i 2 rækker. En række, hvor
minimumsalderen er 15 år, som den altid har været,
og en seniorrække, hvor 75% af holddeltagerne skal
være 55 år eller derover. For begge rækkers vedkommende skal holdet bestå af minimum 4 og maksimun
12 par og holdene skal stadig have egne spillemænd
med.
• I pardansekonkurrencen skal der danses 5 danse. Heraf vil de 3 være ”obligatoriske” danse, hvor hæftebeskrivelsen skal følges, og de sidste 2 kan frit koreograferes.
DM-orkestret vil spille til pardansekonkurrencen.
• Pardansekonkurrencen opdeles også i 2 rækker. En åben
række, hvor minimumsalderen er 15 år og en senior-

række, hvor parrets samlede alder skal være minimum
110 år.
• Hold- og pardansekonkurrencen vil som sagt være uafhængige af hinanden, men man er selvfølgelig velkommen til at stille op i begge konkurrencer.
Grunden til, at vi ændrer så drastisk på konkurrenceformen, skal ses i lyset af de problemer, der har været med
at få deltagende hold nok til at kunne gennemføre de seneste danmarksmesterskaber i folkedans. Det vil vi prøve
at imødegå dels ved at sætte holdstørrelsen ned til 4 par
og samtidig fjerne en af de ”undskyldninger” for ikke at
deltage i DM, som vi ofte er stødt på, nemlig den med aldersfordelingen i medlemsskaren, hvor den modne generation ikke vil konkurrere mod ungdommen.
Med disse tiltag håber vi, at rigtig mange vil få lyst til at
stille op til Danmarksmesterskaberne i Folkedans 2011.
I septembernummeret af Trin & Toner og på www.folkedans.dk vil der komme yderligere oplysninger om obligatoriske danse, tilmeldingsfrister, deltagergebyrer osv.,. men
begynd allerede nu og hen over sommeren at snakke med
vennerne eller dansepartneren, om det ikke er denne gang,
I skal stille op til Danmarksmesterskaberne i Folkedans.
Konkurrenceudvalget

PR-butikken
Ud fra de mange fantastiske kommentarer og svar i debatten om de ”5 skarpe” – eller var det ”de 5 skrappe”fremgår det, at mange har en idé om, at PR-butikken
skal lukkes, da den giver underskud.
Og giver den underskud, skal vi ikke bruge tid og kræfter på flere indkøb. Det er jeg helt enig i.
NU er det bare sådan, at butikken ikke giver underskud.
Varerne sælges med en lille fortjeneste – og det daglige salg er ikke til den store belastning for Sekretariatet, det køber I desværre for lidt til ….
I PR-udvalget er det dog besluttet, at mange ”gamle”
lagervarer kommer på
”U D S A L G”
i forbindelse med landsstævnet i Maribo. Faktisk har
yngste generation allerede nydt godt af udsalget. Nu

da alle foreninger alligevel skal forbi butikken for at
hente en sangbogspakke bliver der en fantastisk mulighed for en ”rigtig god handel” af PR-artikler til dig selv
og eller til din forening. – Husk at checke om du har
julekort og telegrammer i skuffen. Prøv også lige en kasket, den giver dejlig skygge for solen ……
PR-butikken lukkes ikke, men vi skruer ned for varelageret, så der ikke bliver så mange varer at vælge mellem – og ja, så er det blot med at få handlet så længe
lager haves …
Bruger du vore PR-artikler, er du med til at synliggøre
Landsforeningen Danske Folkedansere som også omfatter din lokalforening.
Vi glæder os til at ses i Maribo til en god handel og en
hyggelig snak
PR-udvalget
Trin
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”Styrelsen” – hvem er det ?
DE og VI, foranlediget af
Et af emnerne ifm. ”De 5 skarpe” var
af LDF’s medlemmer sætter
vores opfattelse af, at rigtig mange
Danske Folkedansere og Stylighedstegn mellem Landsforeningen
relsen.
alle sammen!
Men Landsforeningen – det er jo os
og diskussionen ved Årserne
ema
gesk
Af tilbagesvarene på spør
n” for en stor del af formødet kunne vi se/høre, at ”Styrelse
størrelse – en samling meneningsmedlemmerne er en udefinerbar
er og som man derfor ikke
nesker, som ingen rigtig ved, hvem
rigtig kan forholde sig til.

man kunne bringe en præEt af forslagene ved Årsmødet var, at
i Trin & Toner og vi synes,
sentation af hvert styrelsesmedlem
den ud i virkeligheden.
ideen var så god, at vi iler med at føre
nr. af medlemsbladet læse
Derfor kan du i dette og de følgende
se, at det er 10 ganske allidt om, hvem vi er – og forhåbentlig
har valgt til at lede jeres
mindelige mennesker, I medlemmer
landsforening!
Mange hilsener
,
Anne-Kathrine, Bent, Bente, Egon, Inge
Niels
og
Lone
Jeanne, Knud, Kristian,

Jeg hedder Egon Agerskov
er af årgang 1949 så jeg har
og bor i Tølløse på Midtsjælland. Jeg
dog ikke har benyttet mig af
lige nået efterlønsalderen, hvad jeg
3 børn og 9 børnebørn.
endnu. Jeg er gift med Lena og har
serviceleder (det, der i gamTil hverdag har jeg et job som teknisk
ter hvor jeg tager mig af
le dage hed pedel) på Holbæk Sprogcen
hus, udendørsarealer, IT-udstyr m.v.
vi flyttede til Tølløse. I somMin folkedansekarriere startede efter
der bl.a. var folkedans, og
meren 1979 havde vi en vejfest, hvor
sjovt, så vi startede med at
det syntes jeg da egentligt var meget
har været med i den siden.
danse i Tølløse Liegstouw Forening og
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bejdet og har siden 1983 væJeg kom hurtigt med i bestyrelsesar
ret formand for foreningen.
for dans inden vi startede
Jeg havde aldrig gået til nogen form
igt grebet af dansen, så jeg
med folkedansen, men jeg blev hurt
ro og senere B&U-instruktog på instruktøruddannelsen i Bjerringb
sammen med Lena været intøruddannelsen på Snoghøj. Jeg har
rhold i mange år og desstruktør for foreningens børne-og junio
ld på egnen.
uden er jeg instruktør for et voksenho
en, bruger jeg til at passe
Den tid, der bliver tilovers fra folkedans
børnebørn og en uges vinhus og have, hygge mig med børn og
plads til.
terferie i varmen skal der også være
en startede med, at jeg i forMin karriere inden for Landsforening
alget i 6 år og i denne omrige århundrede var medlem af B&U-udv
, hvor jeg blev valgt ind i
gang startede det på Årsmødet i 2004
som formand for konkurrenstyrelsen. Jeg fik straks tildelt posten
danmarksmesterskaberne i
ceudvalget, så jeg har været med ved
gene i 2008 og 2010. Des2005, 2007 og 2009 samt konkurrenceda
ene ved Pinsetræffet i 2006
uden var jeg formand for stævneudvalg
I alle årene har jeg desuden
samt landsstævnet i Nyborg i 2008.
og PR-udvalgene. For PR-udværet med i uddannelses-, økonomi
taget mig af Landsforeninvalget vedkommende har jeg primært
den det som visse andre stygens hjemmeside. Nå ja, der er desu
gruppen. De personer, der f.
relsesmedlemmer ynder at kalde nørd
r og udvikling af den elekeks. tager sig af sekretariets IT-udsty
ne.
troniske tilmelding til landsstævner
ge spændende opgaver, men
man
med
år
e
Det har været nogle travl
trykke, vil jeg gå ud af styda jeg synes, at alderen begynder at
relsen ved årsmødet i 2011.
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Pr
serforening. Hanne er dragtHanne og jeg danser i Køge Folkedan
ns og regionens dragtudvalg.
nørd og hun er med i både foreninge
og tråd, har jeg slået mig på
Da jeg ikke selv har talenter med nål
and i Køge i 5 år nu, og jeg
bestyrelsesarbejdet. Jeg har været form
e under opstarten. Jeg er ogvar med i region Sjællands bestyrels
, der er paraplyorganisation
så kasserer i Kulturelt Samråd i Køge
for foreningslivet i Køge.
for 4 år siden, dejligt - så fik
Jeg er 64 år og gik på tidlig pension
n (Sofus på 5 og Otto på 8,
jeg mere tid til mine børn og børnebør
dans, men Otto spiller cello,
ingen af dem er interesserede i folke
vej), og vores gamle hus i
så måske er der en ny spillemand på
Kanderød på Østsjælland.
siden i en bank, og derefter i
Mit arbejdsliv startede for mange år
, hvor jeg arbejdede de sidet revisionsfirma, inden jeg kom til IBM
uddannelse ligger inden for
ste 32 år i mange forskellige jobs. Min
tificeret Intern Revisor). Meregnskab (HD) og intern kontrol (Cer
e jeg  10 år i udlandet (Amdens jeg var i IBM, boede og arbejded

sterdam, Paris, Moskva, og
Wien). Det var meget spændende, men er også i nogen
grad gået ud over folkedansen. Mine dansepartnere skal
helst danse i sikkerhedssko.
Min tidlige pension var også
medvirkende til, at jeg turde
sige ja til at træde ind i LDF’s
styrelse i 2009. Jeg var jo advaret om, at der var masser at
lave i styrelsen. Det kan jeg
godt bekræfte, men det er sandelig også både spændende
jde i styrelsen, er jeg nu også
og givende. Ud over det daglige arbe
urrence og internationale
konk
med i udvalgene for økonomi, PR,
relationer.

Medlem af styrelsen i

re
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Land
ødet i april i år og har nu væJeg blev valgt til styrelsen ved årsm
sekretariatet på Enrumvej i
ret til mit første weekendmøde på
øvrige ni styrelsesmedlemmer
Odense. Det var dejligt at møde de
et godt samarbejde.
og jeg er sikker på, at vi nok skal få
, at jeg overtager funktionen
Ved konstitueringen blev det vedtaget
Skov. I den forbindelse har jeg
som sekretariatsleder efter Henning
Marianne og Henning.
holdt møde sammen med Anne-Grete,
år siden var jeg ansat i SvendInden jeg gik på efterløn for snart et
meplejeområdet, hvor jeg
borg Kommune i ca. 21 år indenfor hjem
inistrative opgaver, overensbl.a. har været beskæftiget med adm
ivning og budgetopfølgning.
komst- og ansættelsesforhold, lovg
bruges i styrelsesarbejdet geJeg håber min erfaring fra dette kan
iatet.
nerelt samt i samarbejdet med sekretar
em ca. 20 år har jeg bl.a.
Som ganske almindelig folkedanser genn
urrencer og mener, at
konk
og
deltaget i landsstævner, dansekurser
ge
bidra med synspunkter, når
jeg gennem min erfaring fra dette kan
ld i vores organisation.
vi i styrelsen skal drøfte forskellige forho
eder er jeg blevet medlem at
Ud over funktionen som sekretariatsl
en. Desuden er jeg kommet
teknikudvalget og initiativpriskomitè
e forslag til vedligeholbejd
med i en arbejdsgruppe, der skal udar
e om der evt. er muligrsøg
delse/ombygning af Enrumvej og unde
e.
dett
til
heder for at søge økonomisk støtte

rne forskellige opgaver bl.a.
På landsstævner har styrelsesmedlemme
ver i forbindelse med afopga
vagter i PR-salgsboden og praktiske
være med til som styrelskal
jeg
viklingen af legestuer. Det næste
i år afholdes i Aabenraa.
sesmedlem er regionskonferencen, som
Når jeg ikke danser
folkedans eller arbejder med bestyrelsesarbejde, kan jeg rigtig godt lide at være
i naturen og så skifter jeg danseskoene
ud med vandrerstøvlerne, men det forhindrer jo ikke, at
tænke tanker om mulighederne i vores organisation i fremtiden – måske er det
netop der en ny idè
kan opst å, hve m
ved?

Bente Johansen
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Deltagere til instruktøraspirantkursus i Jylland søges
Alle habile dansere, der går rundt med lyst til at prøve
at være instruktør, men ikke rigtig ved, om det er noget, inviteres herved til aspirantkursus i dagene 5.-7.
november 2010 i Viborg.
Kurset finder sted på Vestervang Skole, Boghvedevej
26, 8800 Viborg.
Indkvartering finder sted som ”skoleindkvartering”. Så
medbring liggeunderlag og sovepose.
Da aspiranterne skal have ”nogen” at øve sig på, ser vi
meget gerne, at et antal ”dansere” melder sig til kurset, I får masser af motion og pragtfuld musik, men
slipper for at undervise, kan det blive bedre?
Ankomst: Fredag 18:30-19:30 - afrejse søndag ca. 16:00
Pris aspiranter: Medlem af LDF kr. 550 – ikke LDF-medlemmer kr. 650
Pris dansere: Medlem af LDF kr. 400 – ikke LDF-medlemmer kr. 500
Tilmelding og betaling skal være kursuslederen i hænde senest tirsdag den 28. september 2010.
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Instruktør: Birthe Jørgensen
Spillemænd: Kenneth Krak og Ole Jensen.
Kursusleder: Jørn Nødskov
Tilmeld dig så hurtigt som muligt, da vi optager max.
10 aspiranter og max. 20 dansere til brug for aspiranterne.
Der er aspirant-legestue lørdag aften – her er alle velkomne – dog skal man tilmelde sig til kursuslederen senest den 1. november af hensyn til kaffen.
Det koster kr. 70 at deltage i legestuen inkl. Kaffe.
Læs mere om kurset i Trin & Toner i septembernummeret eller på hjemmesiden.
Tilmeldingsskema rekvireres hos kursusleder Jørn Nødskov, Kingosvej 20, Frederiks, 7470 Karup J. Tlf: 8666
2361, E-mail: joern.noedskov@mail.dk
På gensyn i Viborg
Med venlig hilsen
Instruktør, spillemænd og kursusleder

Kur s e r

Kursus for danse- og musikhistorieinteresserede
d. 5. - 7. november 2010

Bornholms danse- og musikhistorie
Årets danse- og musikhistoriske kursus bliver på Svenstrupgaard Feriecenter og
Vandrerhjem ved Korsør.
Instruktører er Jørgen
Schou-Pedersen, Hans
Askou, Ole Skov, Kjeld
Nørgaard og Per Sørensen.

Kursusindhold:
Emnet i år vil mest
dreje sig om Bornholms danse- og musikhistorie.
Fredag aften og lørdag formiddag vil Per
Sørensen starte med
en introduktion i
Bornholms danseog musikhistorie.
Derefter vil Jørgen
Schou-Pedersen fortælle noget om
kontradanse og udviklingen af disse - i henholdsvis kvadriller og rækker samt om stilen hos danselærerne, herunder stilen i Jørgen Gad Lunds danse.
Per Sørensen vil fortsætte med bornholmsk dansehistorie og vise nogle, i dag, ukendte bornholmske danse.
Om eftermiddagen vil Hans Askou fortælle os om bornholmske spillemænd og bornholmsk spillemandsmusik.
Om aftenen vil Hans Askou m.fl. spille op til bal.
Søndag formiddag vil Kjeld Nørgaard, Ole Skov og Per
Sørensen fortælle om hopsa- og valsedanse.

Formålet er bl.a:
- at udvide kendskabet til danse- og musikhistorie i
Danmark.
- at give deltagerne redskaber til ved selvstudium at
forske i musik- og dansehistorie.
- at udbrede kendskabet til forskellige institutioner,
hvor arkivalierne ligger.

Kurset er beregnet for personer, der
har danse- og musikhistorie som interesse.

Kursusleder:
Ib Jensen, Sandvej 21, Svenstrup,
6430 Nordborg.
Tlf. 21 74 64 33, E-mail: i.jensen@
post3.tele.dk

Ankomst:
Fredag, d. 5. november 2010 kl.
18.00 – 19.00

Afrejse:
Søndag, d. 7. november 2010 kl.
14.00

Indkvartering:
Primært på to-, tre- og firesengsværelser på
Svenstrupgaard Feriecenter og Vandrerhjem, Svenstrup
Strandvej 3, 4220 Korsør
www.svenstrupgaard.dk

Tilmelding:
Inden den 10. oktober 2010 sendes tilmelding til Sekretariatet, eller du kan tilmelde dig på hjemmesiden
www.folkedans.dk under kurser.

Betaling
Skal ske samtidig med tilmelding og kan ske med check
eller over Netbank som indbetalingskort med kortartkoden 73 og på kreditornummer 87 28 42 63.

Kursuspris:
1650 kr.

Afbud:
Landsforeningens generelle afbudsregler er gældende.
Se dem på www.folkedans.dk under kurser.

Kursusform:
Foredrag, gruppearbejde, dans og gensidig inspiration.
Trin
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Dejlige dage i Den
Efter megen planlægning og mange forberedelser løb Event Tivoli
endelig af stablen 1. og 2. Pinsedag. Og det blev to rigtig dejlige eftermiddage i Den Gamle
Have med opvisninger af børn,
unge, voksne og meget voksne,
koncerter med små og store grupper, og danse-workshops for dem,
der var blevet inspireret til at tage en svingom.
Både søndag og mandag var der
opvisninger på Plænen fra kl.
12.00 til ca. 15.45, mandag afvekslende med koncerter på Pantomimeteatret. I TV2’s studie i
Tivoli var der udstilling af Dronningens og Prinsgemalens folkedragter, som vi havde fået tilladelse fra Hoffet til at låne. Med
i udstillingen var også to store
plancher med fotos af Dronning
Margrethe og Prins Henrik iført
deres dragter.
Vi vil gerne sige tusind tak til de
medvirkende grupper: Nord-Als
Folkedansere, Haslev Folkedanserforening, Nordvest, Dans og
Rejs, Region Midtjylland, Midtlollandske Folkedansere, Mellem Broerne, Brønshøj og Farum Folkedansere, Værløse Folkemusikanter, Danseben, Region Sjælland,
12-Tur, Folkedanserforeningen
Gladsaxe-Søborg, Ramsø Folkedanserforening, Ramsø Spillemandslaug, Jan og Anders,
O’Langs, Bachætte og Stry’fri samt
til alle andre, der på hver deres
måde bidrog til, at Event Folkedans i Tivoli blev en succes!
Styrelsen
(Alle fotos fra Event Tivoli er taget af Henning Skov)
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Gamle Have…
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D et sker i d in re g ion

Region midtjylland
Instruktør Træf
Formål : Formålet med træffet er dels en erfaringsudveksling instruktører i mellem og en dialog mellem instruktører og danseudvalg hvad forventer I af regionen (danseudvalg)
Dagens forløb:
10.00–12.00 Diskussion
Emner: Opfølgning af sidste års emner
Hvordan får vi nye dansere, og hvad gør vi for dem
Hvad vil du gerne der sker i din region, for dig og dine
dansere
Instruktørlisten hvordan går det med den? hvordan får vi
den opdateret noget hurtigere?
Evt. andet
12.00–13.00 Frokost  I medbringer selv frokost,
13.00–16.00 Dans? Måske har du en dans eller trin der
volder dig problemer som vi tager op og gennemgår. Kom
gerne med ønsker ved tilmeldingen.
Tid og sted: Søndag d. 29 august 2010 kl. 10.00–16.00 i
Ikast Bibliotekssal, Grønnegade 25, 7430 Ikast.
Arrangør: Landsforeningen Danske Folkedansere Region
Midtjylland
Deltagere: Alle instruktører, også gerne instruktører der
kommer uden fra Region Midts område
Pris: Træffet er gratis, dog skal I selv medbringe frokost,
øl og vand kan købes til rimelige priser, kaffe om eftermiddagen sørger vi for. I får ingen kørselsrefusion, det
forestiller vi os at jeres forening betaler.
Instruktører: Instruktører på træffet er Birthe Jørgensen
og Anette Bech-Dalstrup
Spillemænd er Helle og Jens Rohde, Lene og Aksel Sand
Nielsen.
Tilmelding: Af hensyn til træffets gennemførelse er tilmelding nødvendig senest d. 14 august til Gert Nielsen på
kagens@gmail.com eller tlf. 9782 2628 / 6160 2628
Danseudvalget i Region Midtjylland

Region sjælland
Folkedansens Dag på Nyvang 2010
Som noget nyt starter Folkedansens Dag på Nyvang lørdag
d. 7. august med et arrangement for seniorer. Kl. 13.30–
16.00 er vi samlet på aktivitetspladsen, hvor der vil blive
danset ”legestuedanse”, det vil sige, alle folkedansere kan
være med. Verny Green har sammensat et farverigt program og bliver akkompagneret af regionens spillemænd.
Vi tror på seniorfolkedanserene kan få en god dag, hvor
der ikke bliver opvisninger, men lagt mere vægt på det sociale. Hvor man efter eget valg kan komme i folkedragt eller i almindeligt tøj, hvor man i ro og mag kan opleve de
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mange aktiviteter der sker i Andelslandsbyen Nyvang.
Der er gratis adgang for aktive dansere / spillemænd, det
kræver bare man har en billet, som rekvireres ved henvendelse til Grethe Solmose tlf. 5631 5064 og som også kan
fås på dagen.
Søndag 8. august starter Folkedansens Dag kl. 10.00, hvor
der er optog fra hovedbygningen, hvor spillemænd slår
tonen an, derefter kommer 10-15 faner, efterfulgt af de
mange glade dansere i deres farverige folkedragter. Jo jo,
et flot syn, der møder de mange tilskuere, der har taget
plads på aktivitetspladsen. Efter en kort velkomst og en
gang fællesdans er der opvisning af tilmeldte hold, et flot
og varieret program kommer her for dagens lys.
Kl. 15.00 samles vi i kirken til en lille gudstjeneste med
tilhørende spillemandskoncert, en dejlig måde at afslutte
en festlig dag på.
Også i år starter vi lørdag, hvor man kan ankomme i løbet
af eftermiddagen, og til aften tænder vi op i grillen til de
medbragte ”bøffer”, og herefter er der sang og dans til
sengetid. Medbring campingvogn eller telt til overnatning,
så finder vi et godt sted på området, hvor vi kan ”sove”.
Lørdagen er gratis, og man møder bare op.
Med venlig hilsen
Grethe Solmose, Bente Bendt & Poul Erik Christensen
Tlf. 5631 5064 / tlf. 5160 9904 / tlf. 2135 9575
Danske Folkedansere Region Sjælland

Folkedans på Nyvang
Udstilling om Folkedans
7. august til 24. oktober 2010.
I forbindelse med Folkedansens Dag den 8/8 2010 i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk åbnes en udstilling om
Folkedans.
Nyvangs Tekstillaug havde ønsket en udstilling om dragter til folkedans, hvorfor Region Sjællands dragtudvalg
blev forespurgt, om vi ville stå for en sådan. Dragtudvalget blev i samarbejde med Nyvang enige om, at udstillingen skulle rumme andet end dragter. Derfor blev regionens
øvrige udvalg inddraget.
Dette samarbejde munder således ud i en udstilling indeholdende bl.a. dragter til folkedans udlånt fra Køge folkedansere, både børne- og voksendragter, gaver givet ved
forskellige anledninger i folkedanserregi samt PR-materiale. Ud over udstillingen i Hovedbygningen vil der være
enkelte dragter i detentionen og systuen.
På selve Folkedansens Dag den 8/8 vil der foruden musik
og dans bl.a. være mulighed for at se smeden smede pibejern, og dragtudvalget vil sørge for, at der rundt omkring på Nyvang vil blive arbejdet med forskellige dragtsyningsteknikker.
Selve udstillingen åbnes den 7. august kl.13.00.
På vegne af Udstillingsgruppen
Kirsten Emiland.

Spillem ands kr eds en

NYHED: DM I FOLKEMUSIK på
Musik over Præstø Fjord 12.-15. august 2010

Nu får spillemændene også deres eget Danmarksmesterskab. Når træffet Musik over Præstø Fjord 12.-15. august
for anden gang byder på masser af musik og dans på
det, der må være Danmarks smukkeste festivalplads, er
stævnet desuden ramme om nord10.dk, det første DM
i folkemusik. Det med DM skal ikke tages alt for højtideligt, men hænger sammen med, at vinderne vil være de danske deltagere i NORD10 – Nordiska mästerskapen i folkmusik, som 19.–21. november for tredje gang
afholdes på Sälens Højfjeldshotel i Dalarna i Sverige.
http://www.nord10.se/
Bag stævnerne i Sälen og på Musik over Præstø Fjord
ligger et fælles ønske om at give musikere og publikum
fra de nordiske lande mulighed for at mødes, og for at
danse, synge og spille for og med hinanden. At nogen
af dem så også konkurrerer med hinanden, i en tid hvor
alle i øvrigt konkurrerer med alle i stort set alt, også i
folkemusik og folkedans, ændrer ikke ved det primære
formål, men kan måske forøge interessen for at deltage
hos både musikere og publikum.
MUSIK OVER PRÆSTØ FJORD afholdes hvert år første
weekend efter skoleferien. Det er muligt at komme fra
onsdag og sætte telt op. Mere information på hjemmesiden: http://www.folkemusik.com/
Der er musik fra tre scener, dans, sang og masser af
buskspil alle dagene ude i den smukke danske natur.
Svensk polska workshop og bal torsdag aften, sang og
hygge ad libitum.
Fredag irsk koncert og jam i baren 'Sødyret'. Kl. 19.00:
Kom og syng sangen 'Musik over Præstø Fjord' i et større og større kor år for år.
Lørdag: Masser af sang, dans og musik samt DM i Folkemusik.

Søndag: Kirkekoncert søndag kl. 12.00 i Sct. Peders kapel på Strandvejen.
Afslutningskoncert/jam kl. 14.30, derefter oprydningsfest med jam, mad og hygge for alle, der har lyst.
Sommerspilletræffet foregår meget smukt ned til Præstø
Fjord i Region Sjælland. Vi lægger vægt på at inddrage
naturen som en bærende fysisk ramme. Sted: Marjatta
Bredeshave, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje. Og naturen må gerne betrædes, men træd varsomt.
DM I FOLKEMUSIK 2010
Der konkurreres i tre kategorier (de samme som på
NORD10 i Sälen):
1. Solister (vokal/instrumental)
2. Grupper ( max 6 personer)
3. Laug (min 15 personer)
• Musikken skal tage udgangspunkt i dansk traditionsmusik – bidrag max. 7 minutter.
• Vinderne udpeges af en bredt sammensat jury
• Vinderne tilmeldes som de danske deltagere ved
NORD10 i Sälen.
• Efter finalerne spiller finaledeltagerne til bal på Musik over Præstø Fjord
MUSIK OVER PRÆSTØ FJORD / NORD10.DK  samarbejder
med:
FFS, Folkemusikkens Fælles Sekretariat
FMS, Folkemusiksammenslutningen
FMHR, Folkemusikhusringen
DFS, Danske Folkedanseres Spillemandskreds
NORD10, Sälen, der modtager både privat og offentlig
støtte incl. midler fra det svenske Kulturministerium og
Nordisk Råd.
Musikalsk samarbejdes der med Sveriges Spelmans Riksförbund, Suomen Kansanmusiikkiliitto og Landslaget
for Spelemenn.

Hang til Høng
Har du husket at læse om indholdet og få dig tilmeldt til det meget brugbare spillekursus i svenske
dansemelodier?

Ellers se www.spillemandskredsen.dk – aktiviteter
- Høngkurset
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Spillemandsarbejdet
i regioner bør have et

serviceeftersyn
Såvel på Spillemandskredsens generalforsamling som på
LDF`s Årsmøde blev det nævnt, at der er problemer med
at få regionsarbejdet til at fungere optimalt – ikke
mindst på spillemandssiden. Der var desuden et forslag
til vedtægtsændring fra LDF Region Sjælland, der skulle sikre, at arbejdet kunne fortsætte uden repræsentation fra Spillemandskredsen, der jo er ”født” medlem,
idet spillemændene udgør Musikudvalget. Forslaget blev
trukket tilbage, men jeg lovede at vi i Spillemandskredsen ville forsøge at se på problemerne, ligesom der var
en opfordring til at kigge på dansesiden.
Som jeg husker overgangen til regionsarbejdet og nedlæggelse af de gamle amter, var hele modellen skruet
sammen over en forventning om, at der fremover ville
være behov og nødvendighed for at ”spejle” den politiske struktur af hensyn til styringen, dialog med myndigheder og politikere samt for at matche bevillingsapparatet. Senere er alle blevet klogere – hele den kulturmæssige side af sagen, som vender mod os, er fjernet fra Regionernes råderum, og deres fokus er
fortrinsvis på sygehuse, infrastruktur osv. Så måske er
tiden til at lære af den forgangne periode?
Som lovet har vi i Spillemandskredsen taget problemet
op. En lokal gruppe fra Roskilde har sammen med un-
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dertegnede undersøgt sagerne i vores Region Sjælland
og forsøger nu at iværksætte tiltag, der kan rette op
på de mangler, problemer og ønsker vi alle har. Vi er
alle enige om, at det er nødvendigt med nytænkning
og ændringer for at få spillemandsarbejdet i regionen
til at virke. Den helt store ”synder” er tilsyneladende
afstandene – det er svært at flytte folk og få tilslutning
til regionsarrangementer, hvis de ikke lige ligge i ”egen
baghave” – læs: Der hvor jeg plejer at komme!
Og med ”kun” 500 medlemmer spredt ud over det ganske land, er vi i Spillemandskredsen tvunget til at få
gang i sagerne og give alle medlemmer en chance for
at deltage i spillemandsarbejdet. Og hvis Moses ikke vil
komme til bjerget, må bjerget jo komme til Moses – og
vi fandt hurtigt ud af, at kernen i forsøget skule være
at genoprette alle de gode relationer, der var i de gamle og mere lokale amter. Og vi har afdækket nogle ting,
der skal danne et billede af situationen på spillemandssiden:

Forudsætninger, krav og statuspunkter:
1.	Regionen skal ”samles”, så alle kan deltage uden at
skulle køre for langt etc.
2.	Der skal genetableres et godt forhold til og samarbejde med LDF`s regionsbestyrelse
3.	Der sigtes på at ”genetablere de gamle amter” inden
i regionsarbejdet:
		 a. Gammel Roskilde Amt (GRA)
		 b. Gammel Vestsjællands Amt (GVA)
		 c. Gammel Storstrøms Amt (GSA)
4.	De ”gamle amter” skal etableres med lokale og kendte kræfter (”lokomotiver”)
5.	Der skal sikres en god koordination mellem de gamle amter
6.	Der skal fokusere på følgende aktiviteter:
		 a. ”Egne” lokale arrangementer i ”gammel amtet”
		 b. Fælles arrangementer for hele regionen – få,
men velvalgte og koordinerede
		 c. Lokale arrangementer, som er af interesse for
alle i regionen (større PR indsats)
		 d. Træninger til Landsstævner, NORDLEK, Barnlek etc. (en stor fælles udfordring!)

Spillem ands kr eds en

Løsning:
Vi kom frem til følgende model, som vil blive præsenteret for Spillemandskredsens Styrelse samt til orientering for LDF`s Styrelse. Vi fandt også en del navne, som
vi gerne vil kontakte, da vi anser dem som oplagte ”lokomotiver” – de involverede personer vil blive kontaktet direkte. Alle aftaler anses desuden for at være underlagt DFS’s vedtægter – se specielt paragraf 11.
I hvert ”gammel amt” nedsættes et lokalt udvalg på
minimum 3 personer, som leder spillemandsarbejdet i
Spillemandskredsens regi i det pågældende område. Lokaludvalget konstituerer sig selv – med en formand som
er født repræsentant i Regionsbestyrelsen for DFS.
De tre formænd for lokaludvalgene udgør de 3 af regionsbestyrelsens medlemmer. I nærværende forsøg indtræder DFS`s formand (MSP) som 4. medlem og bestrider posten som formand (pladsen for det 5. medlem er
pt. vakant). På sigt må det forventes at de sidste 2
pladser er på valg.
Denne bestyrelse udgør iflg. LDF`s vedtægter paragraf
9. stk. 7 Musikudvalget i Region Sjælland under LDF.
Efter opstarten af forsøget er udvalget allerede bekendt
med, at der FAKTISK er etableret en hel del arbejde og
positive aktiviteter i de ”gamle amter”. I Vestsjælland
er der stor aktivitet under ledelse af Kurt Nørnberg,
mens der tilsyneladende ikke er samme ”tæthed” i det
sydlige. Men det skal nok komme, når der kommer nye
kræfter efter en forhåbentlig god afvikling af Landsstævnet i Maribo, der selvsagt kræver mange kræfter.

Forslag til organisation
Navnene er KUN forslag, men flere har allerede givet
tilsagn – Flot!
• R
 oskilde - RGA - kan kontaktes via: Roskilde Spillemandsforening / Regionsformand DFS Sjælland
	Knud E. Christiansen, Asylgade 26, 4000 Roskilde knudechristiansen@mail.dk
• Vestsjælland - VGA - kan kontaktes via: www.spilog-dans-vestsjælland.dk

	Kurt Nørnberg, Obovej 3, 4200 Slagelse - fonerier@
mail.dk
• Stor Strøm - SGA – kan kontaktes via:
	Finn Oddermose, Mosevej 10 – 1.th. 4700 Næstved
- finnoddermose@stofanet.dk
Regionsbestyrelsen mødes minimum 1 gang om året for
at aftale og koordinere sine projekter / arrangementer
med de øvrige udvalg i ”XXX Gamle Amt” – eller efter
behov/aftale. Hvis 1 af lokaludvalgene ønsker fælles
møde, er de øvrige forpligtet til at lade sig repræsentere med minimum 1 person.
Formanden for Regionsbestyrelsen (og dermed Musikudvalget) er ansvarlig for kontakten til LDF`s Regionsarbejde. Regionsbestyrelsen DFS har desværre pt. ingen
økonomiske midler. MSP undersøger mulighederne i Styrelsen samt i de ”gamle amter”.
Vi er meget spændte på resultatet og når du læser dette, er der formodentlig etableret gode kontakter og
planlagt møder, der kan sikre arbejdet i det enkelt gamle amt – samt sikre koordineringen mellem de forskellige dele af vores region, så spillemandsarbejdet kan
blive til glæde for alle spillemænd og dansere i region
Sjælland.
Og jeg vil gerne opfordre til, at man kommer med kommentarer og indlæg til dette – både fra Regioner og lokale foreninger - og både spillefolk og dansere. Jeg ved,
at der rundt om i landet er mange, der gør et stort arbejde og at samarbejdet fungerer ovenud tilfredsstillende. Men det skal ikke afholde os fra at udbygge dette til de egne, hvor der er behov for en bedre organisering af arbejdet på regionsplan. Det er mit håb, at
der er andre, der tør og vil forsøge at skabe gode tiltag
for at samle spilleriet og danseriet. Det er ikke sikkert
at ”vores ” model er rigtig – måske skal den ændres eller justeres – men prøves – det skal den!
Vi glæder os til indlæg i T&T, der fortæller hvad I gør
eller har gjort i jeres region – hvad der virker og hvad
der ikke virker, så vi kan dele læring og erfaringer.
Michael S Petersen, 16.06.2010
Formand Spillemandskredsen

Regionsbestyrelse
Michael S Petersen, form.
Knud E. Christiansen (GRA)
Finn Oddermose (GSA)
Kurt Nørnberg (GVA)
vakant

Lokaludvalg GRA

Lokaludvalg GSA
(Gl. Storstrøms Amt)

(Gl. Vestsjællands Amt)

Knud E.Christiansen
Erik Nielsen
Nete Weiss
Hans Nielsen

Finn Oddermose
Ingrid Drewsen
Højreby?

Kurt Nørnberg
Gunnar Petersen
Gunnar Toftlund

(Gammel Roskilde Amt)

Lokaludvalg GVA
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Musik af P. Madsen
Og fra hans nodebøger Mols
Mon P. Madsen, der levede 1843–1926, havde drømt
om, at hans noder skulle være grundlaget til en CD-indspilning anno 2010? – næppe! Ikke desto mindre er det
nu tilfældet. Spillemandslauget Djursland-Mols tog udfordringen op, da Niels Viggo Madsen, barnebarn af P.
Madsen, testamenterede et pengebeløb til spillemandslauget og satte navn på 4 personer, som han ønskede skulle gennemføre projektet med udgivelse af en nodebog
og indspilning og udgivelse af en CD med musikken.
Så var det så i arbejdstøjet og heldigvis var 16 af spillemandslaugets medlemmer med på ideen. Da det er en
tidskrævende proces at øve op til en CD og dernæst indspille den, så har laugets medlemmer kunnet sige ja/
nej tak til at være med.
Spillemandslauget har øvet melodierne, og det er tydeligt, at der er arbejdet ihærdigt med sammenspillet.
Danserytme var for Niels Viggo meget centralt sammen
med at melodien skal stå tydeligt, og det er lykkedes
meget flot på denne CD. Der er på CD´en 19 forskellige
melodier, hvor mange forskellige dansetyper bliver præ-

senteret. De forskellige instrumenter i lauget kommer
hele tiden til deres ret, da der veksles mellem at instrumenterne er melodiførende og 2. stemme spillere. Bassen lægger hele vejen igennem en god bund. Der er ligeledes stor vekslen mellem at ganske få spiller og dernæst hele orkesteret. Det gør CD´en spændende at lytte til.
P. Madsen boede på Mols og var husmand, musiker og
komponist og nu altså også udgivet på CD med et tilhørende nodehæfte. De dejlige melodier kan nu blive
kendte og spillede på andre egne.
Ove Andersen får i pixibogen en speciel tak, da han har
fulgt lauget igennem hele processen. Oves entusiasme
har været vigtig og lauget siger en stor tak til Ove.
Et fantastisk initiativ og et stort tillykke med projektet
og det flotte resultat.
Er du interesseret i nodehæftet/CD´en kan du få flere
informationer ved at henvende dig til John Eliasen på
tlf. 8632 5602 eller på e-mail 17b@stofanet.dk
Dorthe Linde Jørgensen

Og nu til noget ganske andet

KASÍR – chilling on a Sunday
Ja det er ganske vist – Kasir har udgivet deres 2. CD Chilling on a Sunday. Kasir er stærkt inspireret af den traditionelle irske folkemusik, selvom de unge musikere oprindeligt kommer fra Viborg og Århus. Denne CD er en
blanding af orkesterets egne kompositioner, sange og
nykomponerede samt traditionelle keltiske melodier.
Der lægges fra land fra første anslag, og der er energi,
nerve og dybde i musikken. Orkesteret bærer præg af at
have fået nogle år på bagen. Der er både stemningsfulde melodier og melodier, der med 120 i timen går over
stok og sten. Orkesteret beviser at de formår begge dele
og griber lytteren.
Tonesproget er lidt mere moderne end på orkesterets forrige højt anmelder roste og Danish Music Awards nominerede CD ” Reel Irish”.
Ud over instrumenter benytter bandet denne gang også
guitaristen Askes sangstemme på 2 af melodierne. Foruden den faste instrumentering med Rune Cygan Barslund på accordion og fløjter, Aske Fuglsang Ruhe på guitar, mandolin og sang og Oisin Walsh på bodhran og sha-
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ker kan man desuden lytte til gæstemusikerne Andreas
Tophøj på violin, Nikolaj Wamberg på kontrabas og Thomas Reil på klaver.
I Pixibogen, der følger med CD´en, kan man læse små historier om de enkelte melodier, og det er alt lige fra familieanekdoter, oplevelser på kurser til en totalt vild taxatur gennem Londons gader. Dog er det helt centralt,
at alle historier handler om oplevelser bandets medlemmer har haft/eller historisk har gjort en forskel for bandets medlemmer og dermed giver nærvær omkring den
enkelte melodi, og hvorfor lige netop den er med.
Der leges med melodierne og instrumenterne med et fantastisk stort musikalsk overskud.
De unge mennesker er på vej og de gør det fantastisk.
2010 byder på en turné til Spanien samt Tyskland, Østrig
og USA og mon ikke de kommer videre ud i verden.
Har du fået lyst til at lytte til de 3 unge talenter så kontakt Go´ Danish Folk Music på tlf. 7572 2486 eller på
www.folkshop.dk.
Dorthe Linde Jørgensen

mødetider 2010
Nedenfor følger en oversigt over træningstider og –steder mv. på mange af lokalforeningerne indenfor LDF.
Det er dejligt at se, at så mange igen i år har benyttet
sig af tilbudet om gratis optagelse af deres oplysninger.
Til de foreninger, der ikke har indsendt rettelser til optagelsen for 2009: Har der stået en dato i 2009-udgaven (f.eks. dato for sæsonstart) er denne blevet slettet. Årsagen er den simple, at ugedagene ikke falder på
de samme datoer i 2009 og i 2010! Derudover er der
ikke rettet i optagelsen.
Og så skal det lige pointeres, at ”Mødetider” kun er beregnet til oplysninger om faste træningstidspunkter –
ikke om div. legestuer, fester og andre arrangementer.
Derfor er oplysninger om disse tiltag, hvor festlige de
end lyder, blevet slettet i optagelserne.
Redaktøren

Region Nordjylland
Brønderslev Folkedanserlaug (1101)
Vi danser i gymnastiksalen, Skolegade skole
Folkedans: Start 13. september
Børn mandag kl. 18.30-19.30. Voksne mandag kl. 19.3021.30.
Lancier holdet: start 8. september
Danser kun i lige uger
Voksne onsdag kl. 19.30-21.30
Formand: Hanne-Grethe Kjær, tlf.9882 3063. larsenhgcl@mail.dk, www.brslevfolkedansere.dk
Dronninglund Folkedanserforening (1102)
Danser hver tirsdag på Dronninglund Gymnasium kl.
19.30-21.30. Fmd. Søren Jensen, Kastanievej 9, 9330
Dronninglund, tlf. 9884 1539, mail: elsesoeren@stofanet.dk
Frederikshavn Folkedansere (1104)
Sæsonstart: Torsdag d. 9.september 2010
Mødetider: Torsdage kl. 19.30
Sted: Ørnevejens Skole, 9900Frederikshavn
Fmd.: Edly Kiil Naldal, tlf.: 9842 5561, mail: per.naldal@mail.dk
Sæby Folkedanserforening (1105)
Voksenhold hver tirsdag kl. 19.30–21.30 på Sæbygårdskolen. Sæsonstart i uge 38.
Fmd. Kurt Christensen, Gærumvej 19. 9900 Frederikshavn. Tlf. 9842 5720, mail: Kurt.mose@webspeed.dk
Folkedanserforeningen “Vendsyssel” Hjørring (1106)
Vi danser i Bagterphallens Multihal hver mandag kl.
19.30-21.30 og starter sæsonen den 6/9 2010.
Alle er meget velkomne, såvel enlige som par.
For yderligere information kontakt Jens Hyldgaard, tlf.
9898 6159, mail: hyld1@hotmail.com, www.folkedansvendsyssel.dk
Taars og Omegns Folkedanserforening (1108)
Torsdage kll. 19.45 på Bålhøjcentret, Tykskovvej 4, Taars.
Formand Erik Kristensen,Tidemandsholmsvej 185, 9830
Tårs, tlf.: 9895 8320 - 2442 2392, E-mail: jdek@pc.
dk
Leder: Elsebeth Steffensen, tlf.: 9892 0463
Bjergby Mygdal folkedanserforening (1109)
Danser i Mygdal forsamlingshus hver tirsdag kl. 19.30
til 21.30. Husk kaffekurv til pausen.
Formand Palle Madsen tlf. 9897 1502, mobil 4193 6925,
mail mopa@privat.dk
Læsø Folkedanserforening (1111)
Vi danser hver onsdag i Læsø Forsamlingshus
Sæsonstart d. 29. september
Børnehold: kl. 13-15. Danseleder Joan Jensen.
Voksne: kl. 19.30 -21.30. Danseleder: Ilse Vilsen.
Fmd Preben Mikkelsen, tlf.9849 1128, mail pmilaesoe@
mail.dk

Morsø Folkedanserforening (1207)
Folkedans i Det Ottekantede Forsamlingshus, Øster Jølby
Hver mandag kl, 19.30 -22.00
Start 20. september 2010 til 28. marts 2011
Fmd. Birgit Pedersen tlf. 9772 3857
Aalborg Folkedansere (1301)
Danser i Kompagnihuset, Østerågade 17.2 hver onsdag
kl. 19.30 og hver torsdag kl. 13.15. Sæsonstart den
15./16. september.
Fmd. Thomas Jørgensen, tlf. 9813 8274/2048 6175,
mail thoeljo@stofanet.dk
NOF Nørresundby og Omegns Folkedanserforening
(1302)
Der danses hver tirsdag kl. 19.30 til 21.30 på Løvvangskolen i kantinen, 9400 Nørresundby
Form. Frits Bengtson, fritsbengtson@stofanet.dk, tlf.
2022 0666
Hadsund og Omegns Folkedanserforening (1306)
Danser i Hadsund Kulturcenter, lokale 5, hver mandag
kl. 19.30 – 21.30.
Formand Bent Larsen, tlf. 9857 3080
Rebildkvadrillen (1308)
Danser hver tirsdag kl. 20-22 på Spillemandsmuseet Rebild. Sæson: Sept.-april. Fmd. Jonna Borella, Jyttevej
6, 9520 Skørping, tlf. 9839 1208.
Møllekvadrillen (1309)
Torsdage kl. 19.30-21.30 i Ridemandsmølle, Godthåb.
Formand Lisbeth Busk-Matthiasen. Tlf. 9878 0592/2841
4071 eller e-mail: kclbm@stofanet.dk

Region midtjylland

Lemvigegnens Folkedansere (2111)
Kursusholdet for begyndere starter tirsdag d. 14.9.10
kl.19.30 i Lomborg gl. skole.
Onsdagsholdet starter onsdag d.15.9.10 kl. 19.30 i salen på Christinelystskolen.
Seniorer starter torsdag. d. 14.10.10 kl. 15-17, i salen
på Christinelystskolen.
Danseaften for alle interesserede, med forskellige temaer 3. onsdag i hver måned,
i salen på Christinelystskolen. 1. gang 22. september.
OBS. nye dansesteder.
Fmd. Birthe Kynde. tlf. 2868 2117, mail: birthekynde@
hotmail.com
Holstebro Folkedanserforening (2112)
Begynderhold: Mandage kl. 20.00-22.00
Voksenhold: Tirsdage kl. 20.00-22.00 og onsdage kl.
20.00-22.00
Børnehold: Tirsdage kl. 18.30-19.30
Alle hold danser i Folkedanserhuset, Banetoften 42,
Holstebro.
Formand: Ellen Kjær, Hovvej 5, 7500 Holstebro E-mail:
ellen@lbanet.dk
Kragelund Folkedansere (2201)
Danser i boldhallen ved Øster Snede skole hver mandag
kl. 19.30-21.50.
Fmd. Benedicte Henriksen, tlf. 7589 3600
Tørring-Uldum Folkedansere (2202)
Sted: Aale Forsamlingshus. Tid: Hver mandag - små børn
kl. 17.00, mellembørn kl. 17.40, store børn kl. 18.30.
Instruktør Marlene, Musik, Felix, Vibeke, Peter og Anette. Voksne kl. 19.30. Instruktør Else Dam. Musik Olav,
Vibeke m.fl.. Fmd. Fin Felix Bak Nielsen, Nyvej 27, Aale, 7160 Tørring, tlf. 7567 6792, e-mail: marlix@dlgmail.dk.

Karstoft og Omegns Folkedanserforening (2103)
Danser i Karstoft samlingshus hver mandag kl. 19.3022.30. Sæsonstart i uge 37.
Formand: Arne Hynkemejer, tlf. 9719 2062

Folkedanserforeningen FANDANGO, Horsens (2204)
Sted: Festsalen, Torstedskolen, Horsens
Tirsdage: Ældreholdet kl. 15.30–17.15 og Voksenholdet
kl. 19–21.45.
Torsdage: Børneholdet (4-7 år) kl. 16–17, Juniorholdet
(8–12 år) kl. 17–18 og Ungdomsholdet (13 år - ) kl.
17–18.
Dragtsyning efter aftale.
Instruktører: Lillian Krak, Ole Skjødt, Kenneth Krak og
Karin Christensen.
Fmd. Hanne Skjødt, Brådhusvej 7, 8700 Horsens. Tlf.
8655 1570. e-mail: skjoedt@pc.dk. Hjemmeside: www.
fandango-horsens.dk.

Sdr. Felding og Omegns Folkedanserforening (2104)
Danser hver torsdag aften i Sdr. Felding Kulturcenter.
Sæson start d. 9. sep.
Børn kl. 17.30-18.15, voksne kl. 19.30-22.00
Fmd Ole Pedersen, 2217 1825
Hjemmeside: www.sdr-felding-folkedans.dk

Gedved Folkedanserforening (2205)
Træning onsdag kl. 19.30-22 fra sept. til april i Aktivitetshuset, Gedved Skole. Instruktør Anette Dalstrup.
Musik Sonja Høj Nielsen og Ingolf Rygom-Nielsen. Fmd.
Kurt Haubjerg Madsen, Søvejen 44, Vestbirk, 8752 Østbirk, tlf. 2762 1646.

BGU-Folkedansere (2105)
En forening hvor der sker noget – hele tiden! Mulighed
for deltagelse i stævner, opvisning, udveksling m.v. Voksenhold onsdag aften. Sæsonstart uge 37. Yderligere
oplysninger hos fmd. Kirsten Grøndahl, tlf. 9718 1447
eller e-mail: kirstengb@mail.dk. Se også www.bgu-brande.dk

Hatting IF Folkedansere (2206)
Vi danser hver mandag kl. 19.00-19.30. Trinøvelser kl.
19.30-21.45 alm. øveaften. De første 3 øveaftener er
gratis. Vi deltager i Europeaden. Medbring selv kaffe.
Instruktør: Niels Elvstrøm. Fmd. Alice Mikkelsen, tlf.
7569 1069.

Herning og Omegns Folkedanserforening (2102)
Vi danser flg. dage: Mandag – voksne, øvede. Torsdag
– børn 3-6 år, 7-12 år og voksne nybegyndere/let øvede. Alle hold danser Bornholmsvej 6, 7400 Herning.
Fmd. Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning,
tlf. 9722 6022, e-mail: j-k-hansen@mail.dk.

F.U.F. Foreningen for Uldjydernes Folkedanserfestival (2106)
1. søndag hver måned kl. 19-21 i Det grønne område,
Hyldgårdsskolen, Ikast. Fmd. Johannes Daniel, Grønnegade 8, 7430 Ikast, tlf. 9715 1444, e-mail: gronnegade@privat.dk.
Ikast og Omegns Folkedanserforening (2107)
Fmd. Asger E. Knudsen, Akacieparken 25, 7430 Ikast,
tlf. 9715 4545. Voksenhold danser mandage kl. 19.30
til 22 i Bibliotekssalen, Grønnegade 25, Ikast.

Horsens og Omegns Folkedansere (2207)
Træning hver tirsdag kl. 19.30 i festsalen på Søndermarksskolen, Lindvigsvej 4, 8700 Horsens.
Fmd. Jytte Jõnsson, Agerbakken 31, Stensballe, 8700
Horsens, tlf.: 7561 8933.
Alhedens Folkedanserforening (2208)
Træning: Sept.-april, mandag kl. 19.30-22 i Havredal
Forsamlingshus. Instruktør Kirsten Hansen, Serup. Fmd.
Poul Christensen, tlf. 8666 7649.
Bjerringbro Idrætsf. Folkedansere (2209)
Sæsonstart tirsdag den 14. september kl. 19.30. Vi danser på Enggården.
Formand: Bjarne Andersen, tlf. 8668 4385, mail endelt@bknet.dk

Trin
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Folkedanserforeningen Gamle Danses Værn Viborg
(2210)
Seniorfolkedans torsdag kl. 16.30–18.30.
Begyndere voksne torsdag kl. 19.00–20.00
Fortsættere voksne torsdag kl. 19.30–22.00
Sæsonstart uge 35 på Paletten, Viborg
Moderne pardans festdans tirsdag kl. 19.00–19.45
Moderne pardans begyndere tirsdag kl. 19.55–20.40
Moderne pardans let øvede tirsdag kl. 20.50–21.35
Sæsonstart uge 39 på Paletten, Viborg
Børnedans tirsdag kl. 18.15–20.00
Sæsonstart uge 36 Ll. Gymnastiksal, Vestre skole, Viborg
Form Niels Rohde Pedersen, tlf. 8662 4722
E-mail nrp@gdv-viborg.dk, www.gdv-viborg.dk

Folkedansen 1945, Århus (2309)
Fmd. Rise Thomsen, Nørrevænget 154, 8310 Tranbjerg
J, tlf. 8629 0463. Danser hver mandag. Forældre/barn
kl. 17.00-17.35, Mellemholdet 17.40-18,30, Ungdomsholdet 18.30-19.45, Voksne 19.50-22.00. I eget hus,
Finnebyens Forsamlingshus. Alle er meget velkomne.

Viborg Folkedanserforening (2216)
Danser på Paletten mandage i sep., okt. og nov. kl.
19.30-22.00 (ikke i efterårsferien)
Flemming Kjærup, tlf. : 8667 2515, mail flemming@
kjaerup.dk

Folkedanse Foreningen for Aarhus og Omegn (2310)
Fmd. Børge Lundgård, Borumbygade 25, 8471 Sabro,
tlf. 8694 8556. Instruktør Gert Højen Hansen. Øvelse
hver torsdag kl. 19.30-21.45 i Lokalcentret, Ankersgade, Århus C

Ans Folkedansere (2218)
Ans Folkedansere danser i Storrummet på Ans Skole hver
onsdag kl. 19.30-22.00.
Sæsonstart uge 37.
Fmd. Bente Holm, tlf. 8665 8327.

Lystrup Kvadrillen (2313)
Danser i Elsted-Lystrup Beboerhus hver torsdag kl.
19.30-22.00
Sæsonstart: 17. september 2010
Instruktør: Mie Nielsen
Fmd. Bodil Andersen, tlf. 8616 1840

Silkeborg og Omegns Folkedansere (2220)
Danser hver tirsdag fra kl. 19.00–21.45 i Lunden, Vestergade, Silkeborg.
Danseleder: Mona Mejlby
Formand: Teddy Schøler, tlf. 8685 5376
1. dansegang d. 7. sept. 2010.

Hammel og Omegns Folkedanserforening (2319)
Fmd. Birte Jakobsen, Hedehusvej 1, 8450 Hammel, tlf.
8696 3684.
Instruktør: T. Juhl Jensen. Træning torsdag kl. 19.30
på Søndervangskolen i Hammel.

Silkeborg-Lysbro Folkedansere (2221)
Vi danser i Sinding Forsamlingshus hver tirsdag kl.
19.30-22.
Sæsonstart tirsdag d. 7. september.
Danseleder: Hanne Mølgaard.
Fmd. Jørgen Holme, tlf. 8688 1215, mail: mailholme@
gmail.com

Samsø Folkedansere (2322)
Onsdag i Kolby forsamlingshus: Forældre/barn kl. 16.3017.30. Børn kl. 17.30-18.30. Unge kl. 18.30-19.30.
Voksne kl. 20.00-22.00.
Torsdag i Medborgerhuset: Ældre kl. 16.00-18.00.
Ole H.S. Jørgensen, Bisgård Mark 18, 8305 Samsø, tlf.
8659 0534

Sorring-Toustrup Folkedanserforening (2222)
Sæsonstart. mandag. d.06/09 - 2010 kl.19.30
Sted: Sorring skole, Skolebakken 4, 8641 Sorring
Mandage fra 19.30-22.00
Danseleder: Anne Grethe Dahlstrøm
Fmd. Carl Erik Rasmussen, tlf. 8687 5596
www.sorring.dk, folkedans@sorring.dk

Skanderborg Folkedanserforening af 1970 (2325)
Danser hver mandag i Grønnedalsparkens Beboerhus,
N.F.S. Grundtvigsvej 50, Skanderborg.
Fmd. Søren Skjærbæk, Lindevej 7, 8660 Skanderborg,
tlf. 8652 2115.
Instruktører voksne: Lone Jørgensen og Gerth H. Hansen, Børn og unge: Jens Emil Petersen.

Låsby og Omegns Folkedansere (2224)
Fmd. Tage Højris Madsen, Lokesvej 8, 8680 Ry, tlf. 8689
2769. Instruktør Tove Juhl Jensen, Silkeborg. Øvelse
hver tirsdag kl. 19.30 på Låsby skole. Sæson: Sept.marts incl.

Dans Med Os (2327)
Formand: Martin Søballe Krabbesholms alle 19, 8260
Viby, tlf.: 2348 1970, mail: m.soeballe@gmail.com
Folkedans voksne: Tirsdage 19.00 – 22.00
Folkedans seniorer: Onsdage 14.00 – 17.00
Linedance øvede: Tirsdage
Linedance begyndere: Mandage

Gjerrild Folkedanserforening (2303)
Danser på friskolen i Gjerrild, gymnastiksalen, hver tirsdag kl. 19.30 - 22.00. Sæsonstart uge 38
Fmd. Kurt Pedersen tlf. nr. 8633 2498, mobil 2248 6221
mail kurt.pedersen@sport.dk
Bjerregrav Folkedansere (2305)
Danser i Bjerregrav skoles gymnastiksal hver onsdag kl:
19.30-21.30
Sæsonstart onsdag den 1. sept. i uge 35
Fmd.: Lissa Skaaning, tlf: 8643 2116, mobil: 6019
9989

Trin

Borum og Omegns Folkedansere (2308)
Danser hver onsdag kl. kl. 19.30 på Sabro Korsvejskole.
Sæsonstart den 8. september.
Fmd. Vagn Bødker, Agerbækvej 2, 8471 Sabro. Tlf.8694
8493

Karup og Omegns Folkedanserforening (2211)
Danser i Karup Forsamlingshus hver onsdag kl. 19.3022.00. Sæsonstart den 22. september 2010.
Fmd. Erik Søjborg, tlf. 8666 1409, mail soejborg@get2net.dk

Vestermarken og Omegns Folkedanserforening (2225)
danser i Ravnstrup forsamlingshus hver torsdag kl. 19.30
-22.00. Sæsonstart uge 38.
Fmd. Knud Erik Christensen tlf. 8664 7036
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Langå Folkedanserforening (2306)
Vi danser hver mandag kl. 19.30 - 21.30 i Langå Skoles
festsal. Par og enlige, unge og ældre, øvede og begyndere, alle er velkomne.
Kirsten Bødker leder dansen og Ove Bach Nielsen leverer musikken.
Evt. yderligere information hos Jens Christensen (formand) tlf. 8646 7699 eller på mail tebbesen@ofir.dk
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Esbjerg Folkedanser Forening (3104)
Danser på Bakkeskolen.
Freddy Sørensen, Ringen 16, 6700 Esbjerg, tlf.: 7512
3452, mail: freddysorensen@esenet.dk
Sædding Borgerforenings Børnefolkedansere (3105)
Kontaktperson: Benny Nielsen, Åtoften 24, 6710 Esbjerg V. Tlf. 2076 2658. Mail nielsen.benny@privat.dk.
Danser hver tirsdag kl. 18.30-19.30 på Sædding Skole.
Sæson: sept.-april.

Varde og Omegns Folkedanserforening (3106)
Voksne: tirsdage kl. 19.30-22.00 på Eventyrgården, Janderup 1. tirsdag i september. Ældredans: onsdage kl.
13.45-16.15 i Medborgerhuset, Varde. 2. onsdag i
sep.
Dans for nye. 6 tirsdage kl. 18.30-20.30 på Eventyrgården, Janderup. Start 2. tirsdag i sept.
Fmd. Henning K. Andersen, Gl. Gjellerupvej 5, 6800 Varde, tlf. 7522 3840.
Brørup-Holsted Folkedansere (3107)
Danser på Byager Skolen hver onsdag kl. 19.15 til 21.30
Sæsonstart uge 36
Børn Torsdag uge 36 kl. 16.30 til 17.30 på Byager Skolen.
Fmd. Hans Erik Nielsen, Nørbøllingvej 15, 6650 Brørup
tlf. 7538 2778 / 5091 4081
Fredericia Kvadrillen(3109)
Danser i Skjoldborgvejens skoles festsal onsdage.
Fmd. Orla Pedersen. tlf. 7592 6102, orlalise9@hotmail.
com
Bjert-Stenderup Folkedanserforening (3110)
Vi danser i Aulaen på Sdr. Bjert skole mandag kl. 19.3021.30. Sæsonstart 06.09.2010.
Instruktør: Ruth Jensen, tlf. 7557 2905
Fmd. Leif Petersen, tlf. 7557 7176 – 2368 9309
Koldingegnens Folkedansere (3112)
Mandage kl. 19.30, ”Cafeteriet”, Låsbyhøj, Nørregade
1, Kolding
Fmd: Finn Isaksen, Brennerpasset 61, 6000 Kolding, tlf.
7552 9054
Sæsonstart: 1. mandag i september.
Alle er velkommen.
Jelling Folkedansere (3116)
Vi danser mandage fra 13. september til udgangen af
marts kl. 19.30 – 22.00 i Seniorhuset, Ringvejen 1,
7300 Jelling. Alle er velkommen.
Fmd. Inga Sørensen, Klintevej 20, 7100 Vejle. Tlf. 7582
3013, email: ingasrnsn@gmail.com
Hedens Folkedansere (3120)
Træning for børn starter i september på Filskov Skole,
Skolegyden 4, Filskov kl. 17.00-18.00. Instruktør Dorthe. Spillemand ?
Træning for voksne starter i september kl. 19.30. Dansested pt. ukendt. Instruktør: Arne Rasmussen. Spillemænd Gerda Massen og Henning Jørgensen.
Formand: Ove Christensen, tlf.: 7532 1831, e-mail: gretheove@mail.dk
Aabenraa og Omegns Folkedansere (3201)
Familiehold 1. søndag i hver måned kl. 10.00-10.45,
Nygadehuset
Trinhold onsdag kl. 19.00-19.30, Brundlundskolens gymnastiksal
Voksenhold onsdag kl. 19.40-21.45, Brundlundskolens
gymnastiksal
Ældrehold onsdag kl. 15.00-17.00, Nygadehuset
Holdene starter i uge 37.
Fmd. Elin Bjerregaard, Stollig Bygade 1, Stollig, 6200
Aabenraa, tlf. 7463 1941, mail elinbjerregaard@
hotmail.com eller se hjemmesiden: www.folkedansaabenraa.dk
Grænsekvadrillen, Folkedansere og Spillemænd
(3202)
Danser hver mandag kl. 19.30-21.45 på Kruså Skole fra
sept.-marts.
Fmd. Karin Becker, Fornbyvej 26, 6330 Padborg, tlf.
7467 1720, karinbecker@mail.dk, www.graensekvadrillen.dk
Haderslev og Omegns Folkedansere (3203)
Hver onsdag kl. 19.30 fra sept.-april i Den Gl. Katedralskoles Festsal, Gåskærgade 28, Haderslev. Folkedans for
ældre kl. 14-16 samme sted.
Fmd. Lorens Andersen, Favrdalen 22, 6100 Haderslev,
mail: lorens_andersen@mail.tele.dk

Sønderborg Folkedansere (3205)
Børnehold: Tirsdag kl. 16.15-17.00. Voksenhold mandag kl. 19.30-21.30. Ældrehold torsdag 14.00-16.00.
Alle hold på Sønderborghus.
Fmd. Ina Lüthje, Mejerivej 5, Nybøl, 6400 Sønderborg,
tlf. 7446 7475, mail: tage@dlgmail.dk, www.soenderborgfolkedans.dk

Korup-Ubberud Folkedansere af 1977 (3316)
Danser hver onsdag på Ubberud Skole, Ubberudvej 30,
Ubberud. Fmd. Grete Pedersen, Sømarksvej 50, 5471
Søndersø, tlf. 6593 3936. e-mail: gretep47@hotmail.
com. Instruktør: Hanne Præst. Sæsonstart 1. onsdag i
sept. Sidste onsdag i hver måned medbringes kaffe og
brød.

Nord Als Folkedansere (3206)
Voksne danser på Alsingergården tirsdage kl. 19.3021.30, sæsonstart uge 36
Børn og unge på Alsingergården torsdage, sæsonstart
uge 35.
Ældrehold på Langesøgården, opstart uge 38
Fmd: Aase Margrethe Petersen, tlf, 5337 1730, mail:
petersen@bbsyd.dk

Brudager og Omegns Folkedanserforening (3319)
Opstart ny sæson den 22. september. Danser hver onsdag i Brudager Forsamlingshus, Brudager Bygade 11.
Store børn og voksne kl. 19.30-22.00. Alle er meget
velkomne.
Instruktør: Karen Jensen.
Fmd. Tove Stenderup, tlf. 6228 1466.

Asserballe Ungdomsforenings Folkedansere (3207)
Vi starter den nye sæson torsdag den 9. september kl.
19:00 – tag kaffe og vennerne med til en hyggelig start
på den nye sæson. Alle danseaftener er torsdag kl.
19.30–21.30 i Asserballe gl. skole. Kom og vær med,
de første par gange er gratis.
Instruktør: Annette Luice Rasmussen, tlf. 7445 3669
Formand/musik: Anna Marie Møller, tlf. 7447 4380
Klosterkvadrillen (3210)
Danser i Gymnastiksalen i Løgumkloster Skole torsdag
i lige uger fra 19.30-21.45
Danser i Forsamlingshuset i Bredebro torsdag i ulige
uger fra kl. 19.30-21.45
Starter i uge 36 (9. september 2010)
Assens Folkedansere (3301)
Danser på Tobaksgården hver onsdag kl. 19.30–21.45
Sæsonstart d. 08.09.2010
Fmd. Conni Hansen. tlf. 6471 2051, mail.pkh@webspeed.dk
www.assensfolkedansere.dk
Gymnastikforeningen Verninges Folkedansere (3302)
Sæson: Sept.-marts. Ældrefolkedans torsdage kl. 14.0016.30. Aftenfolkedans torsdage kl. 19.30-22.00. Dansen foregår i Verninge Forsamlingshus. Instruktør for
ældrefolkedans: Inge Jørgensen, Verninge, 5690 Tommerup, tlf. 6475 1565. Instruktør for aftenholdet: Dorte Jørgensen, tlf. 6479 1423.
Særslev Gymnastikforenings Folkedansere (3305)
Danser i Særslev Skoles gymnastiksal hver torsdag kl.
19.30-21.30. Sæsonstart uge 37.
Fmd. Anne-Grete Hansen, tlf. 6489 1477.
Birkende og Omegns Folkedansere (3306)
Øvedag tirsdag kl. 19.30-21.45 i Hans Tausen Centret,
Birkende. Sæsonstart: Tirsdag den 14. sept. Instruktør:
Willy Bjerring, tlf. 6538 2845. Fmd. Villy Mundt, tlf.
6538 1590.
Middelfart Folkedansere (3310)
Øveaften hver torsdag, Bakkehuset, Assensvej 100, Middelfart. Voksne kl. 19.30-22.00. Sæson: 1. sept. – 31.
marts. Alle er velkommen. Fmd. Birthe Hoffland, Erritsø
Kirkevej 12, 7000 Fredericia, tlf. 7594 3915.
Odense Kvadrillen (3313)
Øveaften børn og voksne hver onsdag på Åløkkeskolen.
Børn og unge kl. 17.15-19.45. Voksne kl. 20-21.45. Ældredansere hver torsdag kl. 14-16 i Lokalcenter, Korsløkkehaven 41. Fmd. Poul Alex Larsen, Musvågevej 14,
5210 Odense NV, tlf. 6616 4621.
Hjallese Folkedansere (3314)
Øvested: Hjallese Forsamlingshus.
Mandag: Seniorefolkedans. kl. 15.15 - 17.15
Mandag: Voksne kl. 20.00-22.00
Sæson start: September. Seniorer slutter maj, Voksne
slutter august.
Fmd. Hans Ole Andersen. Tlf. 6612 9199, E-mail h.o.a@
galnet.dk. Hjemmeside: hjallesefolkedansere.dk

Gudbjerg Folkedansere (3320)
Kaj Petersen, Popholtvej 5, 5892 Gudbjerg, tlf.: 6225
2403, e-mail: popholtvej@mail.dk
Svendborg Folkedansere (3321)
Sæson september-april, Østre skoles gymnastiksal
Børnehold tirsdag kl. 14-15, ældrehold tirsdag kl. 1517
Instruktør Astrid Hansen, tlf. 6222 0976
Aftenhold tirsdag kl.19.15-21.30
Instruktør Knud Erik Petersen,  tlf. 6220 5756
Begynderhold Østre Skoles Natur og Teknik onsdage
22.9 til 27.11 kl.19-21
Instruktør Astrid hansen tlf. 6222 0976
Thurø skoles gymnastiksal sept.-april
Torsdage børnehold kl. 14.30-15.30
Instruktør Astrid Hansen tlf. 6222 0976
Formand: Astrid Hansen, Knud Urnes vej 2, 5700 Svendborg, tlf. 6222 0976, e-mail astrid.ege@mail.dk
Taasinge Folkedansere (3322)
Sæson: Sept.–april. Vi danser hver torsdag kl. 19.30–
21.50 i gymnastiksalen på Sundhøjskolen i Vindeby (lige over Svendborgsundbroen og til venstre). Nye dansere er meget velkomne. Husk kaffekurven.
Instruktør: Merete Vilhelm
Fmd. Anni Skov, tlf. 6254 1454
Se endvidere: www.taasingefolkedansere.dk
Kertemindeegnens Folkedansere (3324)
Formand: Knud Thygesen, Vægterbakken 7, Hundslev,
5300 Kerteminde. Tlf. 6332 8014, e-mail: knud@folkedans.dk Danser tirsdag kl. 19.30-22.00 på Nymarksskolen.
Øhavskvadrillen (3325)
Vi træner tirsdag aften i Ollerup. Vi arbejder med opvisningsprogrammer.
Formand Svend Johansen, 6226 2301

Region sjælland
Holbækegnens Folkedansere (4101)
Danser hver torsdag 19.30-22.00, CSU-Holbæk's gymnastiksal, Holbæk Have 11.Sæsonstart uge 36
Fmd. Ole Salkvist, tlf. 5943 7626, elsemarie.ole@mail.
tele.dk
Vipperød og Omegns Folkedanserforening (4103)
Danser hver tirsdag kl. 19.45-21.45 i gymnastiksalen
på Vipperød Skole. Sæson: sept.-marts.
Fmd. Mandrup Knudsen, Sasserupvej 7, Sasserup, 4300
Holbæk, tlf. 5947 1007.
Faurboegnens Folkedansere (4104)
Ældrehold:
Mandag den 6. september 2010 kl. 14.30–16.30 (seniorhold)
Voksenhold:
Start: Onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00–21.30
Begge hold danser på:
Sted: Firhøjskolen Kirkemosevej 10, 4591 Føllenslev
Formand: Karen Søe Langholm, tlf.: 5926 7025. Se mere på: www.faurbofolkedans.dk

Folkedanserforeningen Maj 1986 Høng (4105)
starter ny dansesæson i uge 36 med 3 hold:
Mandag kl. 14-16 Seniorfolkedans, Gymnastiksalen
Onsdag kl. 19.30-21.30 Begynderdans, Polka og Vals
ved Inger Jørgensen, Gymnastiksalen
Torsdag kl. 19-21.30 Folkedans i Musiklokalet
Alle hold på Høng Skole, Odinsvej 18, 4270
Formand Ove Bech Jensen, tlf. 2250 6668
Fårevejle Folkedanserforening Anno 1981 (4109)
Vi danser hver mandag kl. 19.30 i gymnastiksalen i Skolen på Fjorden, Skolevej 6, 4540 Fårevejle.
Sæsonstart 1. mandag i september.
Instruktør: Niels-Henning Akselbo
Formand: Mogens Hansen, tlf. 5927 5748
Højby Ungdomsforenings Folkedansere (4110)
V/Kirsten Svendsen, Troldager 66, 4573 Højby, tlf.: 5991
3104
Sæsonstart 2. september 2010. på scenen i Højbyhallen, Stårupvej 3, 4573 Højby.
Børnehold danser 18–19 v/Jette Akselbo, mail jette.
akselbo@privat.dk
Voksenhold danser 19.30–22 v/Niels Henning Akselbo
(samme mail)
Musik: Gunnar Toftlund Jensen.
Kontakt: huf@huffolkedansere.dk
Ringstedegnens Folkedanserforening (4113)
Danser i Anlægspavillonen hver onsdag fra kl. 19.30 til
21.30. Sæsonstart d. 8/9.
Børneholdet danser hver onsdag på Dagmarskolen fra
kl. 17.00 til 18.00.
Sæsonstart d. 8/9.
Fmd. Torben Hansen, tlf. 2670 5623.
Kirke Stillinge Folkedanserforening (4115)
Foreningen er midlertidigt stillet i bero. Kontaktperson:
Formand Agnethe Nielsen. Tlf. 5838 2845. Mail: mavem@mail.dk.
Korsøregnens Folkedansere (4116)
Fmd. Vagn L. Jensen, Knivkærvej 32, 4220 Korsør, tlf.
5838 0493. Hver tirsdag danses i Kulturhuset, Multisalen, Skolegade 1, Korsør fra kl. 19.30-21.30. Sæson
sept.-april.
Slagelse Folkedanserforening (4118)
Bo Locander, tlf. 3064 2454. www.123hjemmeside.dk/
Slagelse-folkedanserforening.
Midgård, Skolegade 8, Slagelse. Indgang fra Langes
gård
Tirsdage. Fra den 7. september 2010 kl.19.15-21.15
Fra den 14. september 2010 trin træning. Sønderhoning
til vi kan, derefter andre danse: kl.19.00-19.30 og husk:
vi har fast åbent hus. Alle er velkomne, 25 kr. per aften.
Landsbykvadrillen (4121)
danser folkedans i Slaglille-Bjernede forsamlingshus
hver mandag kl. 19.30-22.00. Sæsonstart 6.sept.
Ca. 1 gang om måneden danser vi historiske baldanse.
Start fredag 24.9. kl 19.30.
Fmd. Jørgen Nielsen tlf. 6070 7936, www.landsbykvadrillen.dk
Sorø og Omegns Folkedanserforening (4122)
Danser på Sorø Borgerskole, Samlingssalen, Alleen 8
(parkering på Rådhusvej) onsdage kl. 19.30–22.00. Sæsonstart 08.09.2010.
Fmd.: Lise Gilså, Skrænten 10 B, 4220 Korsør, tlf. 5837
2766 & 3036 4771. Mail: lise@gilsaa.dk
Danseleder: Tonny Rosenberg Hansen, Fasanhaven 70,
1. mf, 4220 Korsør, tlf. 5835 3414 & 2297 3414.
Musik: Bente West og Kurt Nørnberg, Obovej 3, 4200
Slagelse, tlf. 5853 1354.
Stenlille Folkedansere (4123)
Munter øveaften med tringennemgang, gamle og nye
danse. Hver torsdag aften kl. 19.30-21.45 i gymnastiksalen på Munke-Bjergby skole. Sæson sept.-april. Alle
– såvel nye som øvede dansere – er meget velkomne.
Instruktør Tonny Hansen, Korsør. Fmd. Kirsten Lund,
Skuerupvej 3, 4295 Stenlille, tlf. 5780 5312.
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Orø Folkedanserforening (4124)
Sæsonstart Første mandag i okt. kl. 19.30 i Orø forsamlingshus. Fmd. John Haukohl tlf. 5947 0064. Mail: gjhaukohl@dlg.mail.dk
Hornsherreds Folkedansere forening (4125)
Danser i multisalen ved Sæby-Gershøj skole, Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge
Der danses hver tirsdag fra klokken 19.30–21.45
Sæson start i uge 36. September måned gratis.
Fmd. Finn Kristensen tlf. 2347 1398 el. mail finnkr@
pc.dk
Greve Folkedansere (4201)
Fmd. Else Nørmølle, Bækager Alle 23, 2670 Greve tlf
4390 1878.
Voksenhold tirsdage 20.00-22.00 på Hedelyskolen. Instruktør Bertha Thomsen, Musik Georg Amsinck og Inge
Beck.S æson sept.-marts. Hjemmeside www.greve-folkedansere.dk
Køge Folkedanserforening (4202)
Vi danser på Køge Gymnasium hver onsdag kl. 19.30 til
21.45, sæsonstart d. 8. september.
Seniorholdet danser i foredragssalen på Ølby Bibliotek,
hver mandag kl. 14:30 til 16:30, sæsonstart d. 6. september.
Formand Bent Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby.
Henvendelse, tlf: 5614 2045, mob: 2213 6172,
eller mail: behansen2@hotmail.com
Gamle og nye medlemmer er meget velkomne. Kig forbi.
Hvalsø Folkedansere (4204)
Der danses i Boldspil hallen i Hvalsø hallerne hver onsdag kl. 19.30- 21.30. Sæsonstart i uge 36.
Fmd. Connie Rydahl, tlf. 4649 2412. mail rydahls@mail.
dk
Gundsølille Folkedansere (4205)
Danser hver mandag kl. 20-22 i Gundsølillehallens Selskabslokaler.
Vores leder er Inge Schmeltz Aaberg og musikken spilles af violin og harmonika.
Første danseaften i den kommende sæson er 6. sept.
2010.
Yderligere oplysninger hos formand Bente Christensen
på tlf. 4678 7451/på vores hjemmeside: www.gsgif.dk/
folkedans.
Hedeboholdet (4206)
Fmd. Kirsten Tchikai, Ørebjergvej 57, Gundsømagle, 4000
Roskilde, tlf. 4678 9070. Træning hver tirsdag kl. 19.3022, Østervangsskolens festsal. Sæson: Sept.-april.
Hjemstavnsforeningens Folkedansere (4207)
Fmd. Käthe Larsen, Fælledvej 34 B, 3.th., 4000 Roskilde, tlf. 5752 7647, mail kathe.larsen@trekantnet.dk.
Undervisning mandage kl. 19.30-21.30 på Østervangsskolen, 4000 Roskilde. Start 1. mandag i september
Jyllinge Folkedansere (4208)
Børnehold mandag kl. 17.15-18.15.
Seniorer 1 mandag hver måned kl. 19-22.
Baldanse 1 fredag hver måned kl. 19-22.
Formand Annie Hjorth, tlf. 4678 9497, email flemminghjorth@jyllingesyd.dk
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.
Sæsonstart den 7. september 2010.
Fmd. Lisbet Packroff, tlf. 4619 4314 el. mobil 5047
8511, mail Lisbet@packroff.dk.
Solrød Folkedansere (4210)
Danser torsdag kl. 20-22 på Solrød Skole. Fmd. Bente
Alveen, Hasselvænget 12, 2680 Solrød Str., tlf. 4618
6142
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Hedehusene Folkedanserforening (4211)
byder nye som gamle dansere samt ledere og spillemænd m/k velkommen til en ny sæson.
Onsdagsholdet (ældreholder) begynder onsdag den 1.
september 2010, vi danser fra kl. 14.00-16.00 i Hedehuset under ledelse af Lis Pedersen, Roman Christophersen og Grethe Piper spiller.
Torsdagsholdet begynder torsdag den 4.september 2010,
vi danser fra kl. 19.30-21.30 under ledelse af Lisbeth
Larsen, Nete Weiss og Knud Christiansen spiller.
Foreningen byder på kaffe og kage 1. dansedag/aften.
Pbv. Miriam Hansen, tlf. 4399 7718
Stenløse-Veksø Folkedansere (4212)
Der danses onsdage kl. 20,10–22,10 fra 15. september
til udgangen af marts i Veksø Multihal, Gl. Hovedvej
14.
Fmd. Flemming Ignjatovic, tlf. 4717 4270, mail: safirvej@webspeed.dk
Haslev Folkedanserforening (4301)
Træning hver onsdag kl. 19.30-21.45, Sofiedalskolen.
Sæson: September-april samt 3 gange i foråret. Fmd.:
Kaja Jensen, Storgårdsvej 8B, 4690 Haslev, tlf. 5638
0016
Tryggevælde Folkedansere (4302)
Fmd. Jette K. Hansen, 4600 Køge, tlf. 5626 6600, mail:
jethan@dbmail.dk. Danser i Hårlev (Hotherskolen). Ring
for nærmere oplysning.

Nykøbing F. og Omegns folkedanserforening (4314)
Vi danser hver tirsdag kl 19.30 til 21.30 i Folkedanserhuset Østre Allé 101, 4800 Nykøbing F.
Fmd. Knud Andreasen, tlf.: 4580 1243, mail: andreasen.
knud@dlgmail.dk

Region hovedstaden
Lillerød & Omegns Folkedanserforening (5101)
Fmd. Finn Larsen, Vinkelvej 9, 3540 Lynge, tlf. 4818
7633, e-mail: befi@larsen.mail.dk. Danser torsdage i
Centerhalen, Lilledal 10, Allerød i perioden 1. sept.-1.
april. Ungdom kl. 18.50-19.50 og voksne kl. 20-22.
Seniorer danser fredage kl. 14-16 i Pensionisthuset,
Skovensvej 4, 3450 Allerød.
Ølstykke og Omegns Folkedanserforening af 1942
(5102)
Børn torsdage kl. 18.00- 8.45 (5-7 år)
Børn torsdage kl. 19.00-19.45 (fra ca. 8 år)
Unge torsdage kl. 19.50–ca. 21.00 (øvede)
Voksne mandage kl. 19.30–22.00
Alle hold danser på Græstedgård, Udlejrevej 13B, 3650
Ølstykke.
Fmd. Alice Johansen, tlf. 4717 5252
Der kan sendes mail (besked/spørgsmål) via hjemmesiden: www.oelstykkefolkedans.dk

Folkedanserforeningen Falsterkvadrillen (4303)
Fmd. Lillian Krog, tlf. 5443 9184, e-mail: lillian.krog@
mail.dk. Folkedans torsdage P.M. Møllersvej 14, Nyk.
F.

Fredensborg og Omegns Folkedansere (5103)
Fmd. Birthe Hansen, Langbjerg Park 37, 3400 Hillerød,
tlf. 4824 8515. Kasserer Lissi Nielsen, Boldbanen 4,
4386 Rønnede. Undervisning tirsdage for voksne kl.
19.30-21.30 i Fredensborg gl. Bio. Alle er velkommen.

Sakskøbing Folkedansere (4304)
Træning mandage i Rørbæk Skole (sanglokale) kl.
19.30.
Fmd. Mogens Jørgensen, tlf. 5470 5780.

Frederikssund og Omegns Folkedansere (5104)
Fmd. Jette Johansen, tlf. 4731 7856, www.frederikssundfolkedansere.dk. Græse gl. Skole. Mandag kl. 19.3021.30.

Folkedansere i Toreby (4305)
Danser i ”Rottehullet” på Toreby Skole, kl. 19.30-21.30
hver onsdag. Sæsonstart 1. september.
De 2 første aftner er der gratis introduktion til folkedansen.
Fmd. Søren O. Dengsø, tlf. 5486 9452

Jægerspris Folkedansere (5105)
Fmd. Henning Pedersen, tlf. 4750 3252. Dans i ”Teatersalen” på Slotskroen: Pensionister, mandage kl. 16.00.
Onsdage: Børn, kl. 18.15-19.25. Voksne, kl. 19.3021.30.
Dans i ”Huset” på Lejrvej mandage: Handi I,  kl. 18.30,
Handi II,  kl. 19.30.

Maribo Folkedanserforening (4306)
Træning hver tirsdag på Borgerskolen i lokale 2. Voksne
kl. 19.30-21.30. Fmd. Kurt Norling, Vester Landevej 321,
4952 Stokkemarke, tlf. 2273 0689.
Midtlollandske Folkedansere (4307)
Fmd. Preben Sørensen, Rennebæksvej 20, 4960 Holeby,
tlf. 5460 6687, e-mail: preben@mlf-Holeby.dk, www.
MLF-Holeby.dk.. Aktiviteter: Samspilsgruppe onsdag kl.
19-22, Holeby Skole. Dragtsyning onsdag kl. 19-22, Lokalet, Holeby Skole. Små børn torsdag kl. 17.15-18.
Børn kl. 18-18.50. Junior/ungdom, torsdag kl. 19-19.50.
Voksne: tringennemgang torsdag kl. 19.30-20, voksen
dans kl. 20-21.45. Børne og voksen dans er i Holeby
Skoles gymnastiksal.
Nakskov og Omegns Folkedanserforening (4308)
Fmd. Birgith Larsen, Bellisvej 6, 4900 Nakskov, tlf. 5492
4542. Øver hver onsdag, Musikskolen, Klostergade fra
1. sept. kl. 19-21.
Stevns Folkedansere (4311)
Sæson start i uge 36
Børn og unge tirsdage kl. 17.30-20.30. Danser på Erikstrupskolen i St. Heddinge
Voksne mandage kl. 19.30-21.45. Danser på Hotherskolen i Hårlev
Ældre fredage kl. 15.00-17.00. Danser på Erikstrupskolen i St. Heddinge
Fmd.: Ida Nygaard, tlf.: 2028 0776, mail: ida-nygaard@
hotmail.com
Folkedanserforeningen for Vordingborg og Omegn
(4312)
Træning hver onsdag på Marienberg skolen (Kantinen)
kl. 19.30-21.30. Fmd. Aage Jørgensen, Aarsleffsgade
23, 4760 Vordingborg, tlf. 5534 2906 / 2211 8925.

Frederiksværk og Omegns Folkedanserforening (5107)
Fmd. Leif Brørup Hansen, Arresøgårdsallé 3, 3200 Helsinge, tlf. 4871 2381. Pensionisthold danser torsdag kl.
14.30-16.30. Vi danser i Aktivitetshuset, Jernbanegade
2, Frederiksværk. Sæson: sept.-april.
G.D.V Hundested Folkedansere (5108)
Fmd. Hans Jørgen Larsen, Nørregade 88 B, 3390 Hundested, tlf. 4793 7977. Træning tirsdag kl. 17-22. Børn/
unge og voksne på Lilleskolen.
Linedance: Øver i træningssal v/Hallen torsdag kl. 17.0021.00 børn/voksne. Sæson: sept.-april.
Ølsted og Omegns Folkedanserforening (5109)
Undervisning hver torsdag i Ølsted Hallen. Voksne kl.
20-22. Sæson: sept.-april. Fmd. Birthe Madsen, Månelysvej 16, 3310 Ølsted, tlf. 4774 9552, e-mail: dbmadsen@webspeed.dk. Kass.: Annette Sørensen, Sandbjergvej 4, 3310 Ølsted, tlf. 4774 9883.
Blistrup-Græsted Folkedanserforening (5110)
Fmd. Peter Christensen, tlf. 4879 4919, Holmevej 27,
Annisse, 3200 Helsinge, mail: peterch@pc.dk. Instruktør Vibeke Pedersen, tlf. 4839 1379. Voksne hver tirsdag kl.19.30-21.30. 1. sept.-31. marts. www.blistrupgraested-folkedansere.dk
Gilleleje Folkedanserforening (5111)
Undervisning af eftermiddagsholdet hver torsdag kl.
16.30-18.30 i Gymnastiksalen på Gilleleje
Skole, Rostgårdsvej. Sæsonstart 2. september.
Instruktør Karen Hansen, Hillerød
Fmd. Marianne Fürstling, Birkehusvej 7, 3250  Gilleleje.
tlf. 4835 5689, mobil 3022 5689
e-mail: marianne18@mail.tele.dk

Gribskov Folkedansere (5112)
Voksenhold. Vi danser hver onsdag 19.30-21.30 i Gribskov Gymnasium, Østergade 32, 3200 Helsinge med start
d. 1. september. Alle er velkomne.
Formand Preben Sørensen, tlf. 4879 8436, mail pwestring@mail.dk.
Ålsgårde og Omegns Folkedansere (5113)
Træning hver torsdag på Hellebæk Skole. Sæson: Okt.marts kl. 19.30-21.30. Fmd. Mogens Christiansen, Borsholmvej 21, 3100 Hornbæk, tlf. 4975 0292.
Espergærde Folkedanserforening (5114)
Espergærde Folkedanser Forening danser på Egegården
i Espergærde hver torsdag kl. 20-22. Første gang den
16. september.
Fmd. Tim Elmhauge, tlf. 4913 1835.
Folkedansens Værn, Helsingør (5115)
Fmd. Svend Erik Johansson, Esrumvej 31A, 1.tv., 3000
Helsingør, tlf. 2325 6558. Danser hver onsdag kl. 19.3021.30 på Damgården, Løvdalsvej 8, Helsingør. Dansesæson: sept. til slutning af marts.
Hillerød og Omegns Folkedansere (5116)
Mandag: Børn fra 2 til 7 år kl. 17.30-18.00. Børn fra 8
år kl. 18.00-18.45.
Mandag: Voksne kl. 19.00-21.00
Tirsdag: Seniorer kl. 15.30-17.30
Alle hold danser på Ålholmskolen.
Fmd: Hanne Martinsen, tlf. 4834 1234, ole-hanne-martinsen@mail.tele.dk
Hørsholm Folkedanserforening (5117)
Kantinen, Usserød Skole, Gl. Byvej 10, 2970 Hørsholm.
Voksne onsdag kl. 19.30-21.30. Start sept. Fmd. Birgit
Tønnesen, Ahornparken 15, 2970 Hørsholm, tlf. 4586
9725, e-mail: birgit@hoersholm-folkedans.dk. Kasserer
John Jensen, Rugkærgårdsvej 43, 2630 Taastrup, tlf.
4352 2145, e-mail: john@hoersholm-folkedans.dk, website: www.hoersholm-folkedans.dk
Birkerød Folkedanserforening (5118)
Mandage fra 1.09.: Seniorer kl. 15.30 – 17.30
Tirsdage fra 2.09.: Puslinge kl. 17.00-17.40. Børn kl.
17.50-18.30. Juniorer kl. 18.40-19.40. Voksne kl. 19.4521.45.
Fmd. Flemming Rasmussen, tlf. 4582 8681. Næstfmd.
Marie Christensen, tlf. 4581 3069.
Farum Folkedansere (5119)
Sæsonstart mandag den 6. september.
Voksne danser om mandagen kl. 19.30 - 21.30. I september startes kl. 19.00 med tringennemgang.
Instruktør: Desireé Ginnerup, spillemand: Michael Graubæk.
Børnene danser om onsdagen kl. 15.00- 16.00. Instruktør: Karen Hansen. Spillemand: John Cederberg.
Familiedans skiftevis fredag og søndag en gang om måneden ved Christian Obel.
Alle hold danser på Ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum. Sæson: Sept. - april.
Den første måned er gratis.
Formand: Minna Petersen, telf. 4495 3543,
mail:farumfolkedansere@post.tele.dk
Hjemmeside: www.farumfolkedansere.dk
Måløv Folkedanserforening (5201)
Fmd. Knud Lund, Mølledalen 2, 3500 Værløse, tlf. 4497
6738. Der danses på Brydegården, Kratvej 9, Måløv.
Voksenhold onsdag kl. 20-22. Sæsonstart sept.
Ballerup Folkedanserforening (5202)
Danser i loen på Ryttergården i Ballerup hver mandag
og torsdag kl. 20.00-22.00.
Fmd. Leila Olsen, tlf. 4465 1214, e-mail: lekn@olsen.
mail.dk, www.ballerupfolkedanserforening.dk
Frederiksberg Folkedansere (5203)
Danser mandage 19.30-21.30 i pigegymnastiksalen på
Lindevangsskolen, Frederiksberg.
Sæson: 4. oktober 2010 - 4. april 2011
Fmd. Kirsten Korsholm - Tlf. 3810 0816 - E-mail:jensbykorsholm@webspeed.dk

Bagsværd Folkedanserforening (5204)
Fmd. Else Andreasen, Aldershvilevej 102, 2880 Bagsværd, tlf. 4444 0891. Voksendans tirsdag kl. 19.3021.30 på Telefonvej 8, 2860 Søborg.
Folkedanserforeningen Gladsaxe Søborg (5205)
Dans hver onsdag kl. 19,30 - 22. i Aktivcentret, Telefonvej 8, 2860 Søborg.
Danseinstruktør Inge Schmeltz Aaberg. Evt. henvendelse: Bent Grølsted, grolsted@post4.tele.dk
Se vore mange arrangementer på www.gladdans.dk
Glostrup Folkedanserforening (5206)
Fmd. Ole Friis, Brv. Strandvej 17, 2660 Brøndby Strand,
tlf. 4373 6855. Dans hver tirsdag kl. 19.30 i Bibliotekets sal. Sæsonstart 1. tirsdag i sept.
Herlev Folkedanserforening (5208)
Fmd. Morten Petersen tlf. 4484 4654, formand@herlevfolkedans.dk, www.herlevfolkedans.dk.
Voksne træner mandag kl. 20-22 i "Det ny Dybet" bag
Elverhøjens Skole, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev, sæsonstart 6/9-10
Familiehold træner søndage kl. 15-17 i "Det ny Dybet"
bag Elverhøjens Skole, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev,
sæsonstart 26/9-10
Folkedanserforeningen Hjerter To (5209)
Fmd. Karen Immisch, Næsborgvej 68, 1.tv., 2650 Hvidovre, tlf. 3675 5169. Træningsaften onsdag kl. 19.3022.00. Sept.-maj. Byvej 78, 2650 Hvidovre.
Den lille Vendelbo (5210)
Dans hver onsdag på Valhøj Skole, Rødager Allé, Rødovre. Sæson: september-april.
Børn 4-12 år kl. 18.30-19.15. Unge og voksne kl. 19.3021.15.
Fmd. Dorthe Lund Ravn, tlf.: 4499 9930, e-mail: info@
dlv.dk - www.dlv.dk

Folkedansens Værn Kgs. Lyngby (5217)
Danse- og medlemsaften sidste torsdag i måneden fra
kl. 19.30 til 22.00 på Lindegården, Peter Lundsvej 8,
2800 Lyngby. Vi starter den 30. september 2010 - og
byder gamle og nye medlemmer velkomne.
Else-Margrethe Bram Hansen, Vadstrupvej 5 B, 2880
Bagsværd, tlf.: 4498 1639, e-mail folkedansenlyngby@
gmail.com
Mølleaaens Folkedansere (5218)
v/ Claus Benn, Kongedalen 1, 2830 Virum, tlf. 4585
7497. Dans sept.-april, torsdag kl. 20-22 i Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17 i Lyngby. Instruktør: Berit Obel.
Musik: Stine Nielsen og Lars Folkmann.
Holte-Søllerød Folkedanserforening (5220)
Danse/medlemsaften hver tredje tirsdag i måneden for
voksne fra kl. 19.30-21.30 i Pilehuset, Pile Allè 2, 2840
Holte. Fmd. E. Ditte Andersen, 3968 0942.
Amager folkedansere (5222)
Danser i Festsalen, Løjtegårdsskolen, hver mandag kl.
19.30-21.30. Indgang fra Herkules Allé.
Fmd. Erling Kjær Nielsen, tlf. 3250 7292/2046 4472
Taastrup Børnedanserforening (5225)
Danser hver anden søndag i Tumlingsalen på Gadehaveskolen, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup. fra kl.
10.30 til 11.30
Vi starter d. 5. september 2010.
Fmd. Vivi Rædkjær Pedersen, tlf. 2044 6101, vifl@ishoejby.dk
Bornholms Folkedansere (5301)
Voksne danser mandage kl. 19.30 på Kildebakkeskolen.
Fmd. Tage Gjessing, Gamlevældevej 1 B, 3760 Gudhjem,
tlf. 5649 5990, e-mail: t.gjessing@mail.dk www.123hjemmeside.dk/folkedans-bornholm

Taastrup Folkedanserforening (5211)
Danser i Taastrup Kulturcenter A-salen hver torsdag kl.
20.00-21.30. Sæsonstart september
Formand: Ole Lundum, tlf.: 4399 2126, e-mail: olelundum@hotmail.com
Brønshøj Folkedanserforening (5212)
Vi danser på Brønshøj Skole, Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj, onsdage kl. 20-22. Sæsonstart: 1. september. 5
onsdage i september har vi begynderhold fra kl. 19.00
til 19.45 med grundtrin og lette danse.
Instruktør: Carsten Jørgensen. Musik: Toke Andersen.
Fmd. Bente Bang, tlf. 3860 6450, mail bente-b@os.dk
- web-site: www.brhff.dk
Foreningen til Folkedansens Fremme (5213)
Træning torsdage kl. 19.15-21.15, okt.-marts på Grøndalsvængets skole, Kærsangervej 8.
Fmd. Finn Eriksen, Mågevej 15, 1.tv., 2400 København
NV, tlf. 3819 5340.
Hjemstavnsfolkedanserne, Frederiksberg (5214)
Dansesæson: Primo sept. til ultimo april. Sted 1: Skolen på La Cours Vej, Emil Chr. Hansensvej , 2000 Frederiksberg. Dansedag: Mandag, voksne over 14 år kl. 19.3021.45. Sted 2: Ungdomsskolen på Nordens Plads (VUC),
Sofus Francks Vænge 30-33, Øst salen, 2000 Frederiksberg. Dansedag: Søndag (der danses ikke alle søndage).
Familiehold (børn under 6 år og deres forældre) kl. 1516. Ungdomshold (7-18 år) kl. 16-17. Nærmere oplysning: Lene Haslund, Platanhaven 113, 2600 Glostrup,
tlf. 4342 3730.
Fejltrin - København Ø (5216)
Folkedans - Fødder og Fælleskab. Vi danser hver onsdag
fra 19.30-22.00 til levende musik. Kom alene eller med
partner. Sæsonstart 8. september. Øster Farimagsgade
Skole, Ø. Farimagsgade 40, 2100 Kbh.
Fmd. Jakob Hilmer, tlf: 4259 8400, E-mail: fejltrin@
fejltrin.dk, hjemmeside: www.fejltrin.dk
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Medlemmer

Med lem m e rn e

Afsked med
Heltoft & Heltoft

Ægteparret Inge-Merete og Jørn Heltoft har besluttet
sig for at trække sig tilbage fra aktiv tjeneste som henholdsvis instruktør og spillemand.
Mange århusianske folkedansere har trådt deres første
danse under Inge-Meretes kyndige ledelse og til tonerne af Jørns inciterende violinspil.
En endnu bredere kreds husker julestuer, legestuer og
opvisninger, hvor ægteparret Heltoft har spillet en central rolle i arrangementet.
Hertil kommer, at Jørn Heltoft i en årrække var formand
for Landsforeningen og derigennem har sat sit præg på
folkedansens udvikling. – I fremtiden agter Heltofterne
at indtage den mere ydmyge plads som menige medlemmer af kvadrillerne i FFAO (Folkedanse Foreningen
for Aarhus og Omegn).
O.B.
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Tillykke med Guldbrylluppet
Vores mangeårige formand og ”formandinde” Inge og Palle
Petersen kan den 17.
september fejre guldbryllup.
De ønskes derfor et stort tillykke med dagen fra folkedansere, spillemænd og instruktør i Raklev.

B ør n og ung e

Ungdomsstævne 2010
i Sdr. Felding

A ve gjer’n start’ mæ a sæ’e at æ tema, de’ er ”Bonderøv”
- så pak de blå Kansas overalls eller Harboøre habitten og
mød op i Sdr. Felding d 29/10-2010, til hvad der forhåbentligt bliver en sjov weekend for alle os unge, der har
hang til folkedans og -musik. Stævnet afholdes på Sdr.
Felding skole, der ikke tillader spiritus på skolens område,
så dette må ikke medbringes. Kom i stedet med godt humør og hvad du ellers mener du får brug for. Programmet
for weekenden er som følger:
Fredag aften
18.00
Ankomst
20.00 	Velkomst og derefter legestue ved Arne
Rasmussen, instruktør i Sdr. Felding.
23.30
Natmad
00.00 - ?? 	Natdans til vi ikke orker mere eller morgenmaden bliver serveret.
Lørdag
08.00 -09.00 Morgenmad
09.30-11.30
Workshops
12.00-13.00
Frokost
13.00-15.00
Workshops
15.00
Kaffe og kage
18.30 	Festmiddag gerne iført de medbragte blå
Kansas eller andet der passer med temaet
21.00 	Legestue ved Ulla Madsen, instruktør på
ungdomsholdet ”Fru Madsens team”.
00.30 – 01.00 Natmad
01.00- ??
Natdans!!!

Søndag
08.00-10.00 	Morgenmad, smøring af madpakker og oprydning i klasselokaler.
10.00
Evaluering.
11.00
Afrejse
Du får denne weekend for den lette sum af 350 kr., hvis
du tilmelder dig inden 1. oktober, herefter stiger prisen til
450 kr., oplysninger om hvornår tilmeldingen starter, vil
kommer på stævnets facebook gruppe og landsforeningens
hjemmeside. Her vil der også være mulighed for at holde
sig opdateret om eventuelle ændringer. Spørgsmål vedrørende stævnet kan stilles på facebook gruppen eller sendes til ungdomsstaevne2010@gmail.com.

Workshops
Kl. 9.30 VLTJ danse. De fleste kender Tørfisk’s sang om
VLTJ. Her danser vi os frem på strækningen via danse fra
de områder toget kører gennem. Ved Birthe Jørgensen
Ragna Tang musik. Lær at spille melodierne Ragna Tang
har lavet danse til. Ved Ninna og Anders Løager.
Powerdance! Så fyrer vi den af, med vilde og hurtige legestuedanse som Chinese breakdown, Salty dog rag, skotten med flere. Instruktør oplyses senere.
Kl. 13.00 Ragna Tang danse. Lær de specielle og anderledes danse som Ragna Tang er kendt for. Ved Ulla Madsen.
VLTJ Musik. Der vil der være mulighed for at lære at spille melodierne til nogle af de danse fra danse workshoppen. Instruktør oplyses senere
Høvdingebold. Det bliver helt sikkert sjovt, selv om det her
kan være en ulempe med dansesko og instrumenter.

Børnelegestue på Vestervangsskolen, Viborg. Foto: Sonja Li Tind
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Børn og unge

B&U aktivitetskalender
Hvornår:

Hvad:

Hvor:

Se blad:

29.-31.10.

Ungdomsstævne

Sdr. Felding

08/10

13.-14.11.

Weekend for børn og unge

Sdr. Felding

09/10

Super weekend for børn og unge
Sæt X i kalenderen den 13.-14. november 2010, for det
er på Sdr. Felding skole det sker!
Vi er igen klar til at byde jer velkommen til en forhåbentlig kanon-lærerig weekend, hvor vi i år har hele 3
ting på programmet.
Du kan deltage i følgende:
1. Spillemandskursus for børn og unge – heldags arrangement.
2. Dansekursus for unge (tilegnet unge over 10 år) –
eftermiddags arrangement.

…..eller
3. Natbal for børn og unge …dette siger næsten sig
selv – et aften/nat arrangement.
Fælles for alle 3 arrangementer er, at der er mulighed
for at overnatte.
Læs mere om disse spændende arrangementer i september udgaven af Trin & Toner.
Vi ses til en super weekend i Sdr. Felding.
B&U Region Midtjylland/
Sdr. Felding Folkedanserforening

Kan du gætte hvad det er?
Heldigvis var der en del, der kunne gætte billedgåden i juninummeret.
Den forhåbentlig glade vinder blev: Michelle Rasmussen fra
Nakskov.
Michelle har lige været til folkedanserstævne på Orø, så måske var det derfor, hun kunne gætte, at billedet forestillede
et nodestativ. Hun har allerede fået tilsendt en lille præmie.
Augustgåden er måske lidt ulden i kanten. Så for lige at hjælpe lidt på vej har jeg lavet et lille vers:
Man altid har
den ting i par.
En enkelt …
er ikke nok.
Løsningen er selvfølgelig det ord, der står med prikker!
Ja, hvad forestiller billedet så?
Send dit svar til Lars Boye Petersen, Bredgade 18, 4900 Nakskov, eller pr. email til Lars.boye.petersen@mail.dk
Husk at man skal være under 12 år for at deltage i gættekonkurrencen
PS: Billedet er et værre møgbillede, men er det ikke et flot
vers?? Er der nogen af jer, der har lavet vers om folkedans.
Det kunne være sjovt at se nogen af dem
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Annonce r

Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

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

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

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

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

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

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

998,-

T E G L B O RG

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

518,-

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
Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk
Telefon 7578 2227

Materialer til

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

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

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

Dragtsølv efter
bestilling

Udføres på eget værksted.

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

Danske Folkedansere
Spillemandskredsen

Arrangement

Sted

Se i
blad nr.

Tilmeld.

20.-22.08.

Efteruddannelseskursus

Høng

05/10

01.07.

11.-17.09.

Uddannelse i dragtsyningsteknikker

Bjerringbro

05/10

01.06.

20.-22.08.

Spillemandskursus

Høng

05/10

31.07.

17.-23.10.

Forspillerkursus

Brenderup

03/10

13.08.

Region Nordjylland

07.08.

Sommertræf

Mygdal

06-07/10

02.08.

Region Midtjylland

13.-15.08.

Sensommerstævne

Herning

02/10

01.04.

29.08.

Instruktørtræf

Ikast

06-07/10

14.08.
24.10.

Region Sjælland

31.10.

Kreativ temadag, tamburering

Viborg

06-07/10

07.08.

Folkedansens Dag

Nyvang

08/10

07.08.

Udstilling ifm. Folkedansens Dag

Nyvang

08/10

Instruktøraspirantkursus

Viborg

05/10

Nordjylland, Midtjylland, 05.-07.11.
Syddanmark

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

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til Generalforsamling i foreningen ”Hylddalen”.
Torsdag den 26. august kl. 19.30 i Midtlollandske
Folkedanseres foreningslokale.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Henv. Henning Pedersen, 4750 3252
Ønskes eventuelle bilag tilsendt– herunder forslag
til vedtægtsændring – bedes man henvende sig til
Lars Boye Petersen, Bredgade 18, 4900 Nakskov, tlf.
54 94 47 36, mail: lars.boye.petersen@mail.dk

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

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

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

Arrangør

