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St yr els e n

Afskedsreception 30. september 2011
Vi vil gerne sige tak til alle, der var mødt
op til Anne-Gretes afskedsreception. Det
var rigtig dejligt, at så mange havde tid
og lyst til at være med til at festliggøre
hendes sidste dag på sekretariatet.

og det har betydet en stor berøringsflade
igennem samarbejdet med styrelsen, forskellige udvalg, regionerne, foreningerne,
medlemmerne, leverandører og samarbejdspartnere i det hele taget.

Anne-Grete har været ansat siden 1995,
da sekretariatet flyttede til Enrumvej 6A,

Anne-Grete har valgt at gå på pension og
vi ønsker hende held og lykke med et vel-

fortjent otium, hvor der bliver mere tid til
familie, venner og forskellige fritidsaktiviteter.
De opgaver, som Anne-Grete har varetaget, vil fremover blive udført af enten Marianne eller Dorthe.
Venlig hilsen
Styrelsen

Kære alle
tidig også få lejlighed til at hilse på Marianne og
Dorthe.
I forbindelse med min sidste dag på kontoret den
30. september var der arrangeret en flot reception, hvor rigtig mange kom fra nær og fjern og
dermed var med til at gøre den vemodige afsked
lidt mere festlig for mig. Tusind tak for de mange
Til gengæld vil jeg nyde at få mere tid til at be- hilsner, blomster, gaver og pæne ord, som glæskæftige mig med familien, vennerne, De grønne dede mig meget.
pigespejdere og Folkedanserne i Særslev.
Tak til jer alle for de oplevelser, I har givet mig
Landsforeningen slipper jeg dog ikke helt, idet gennem årene.
jeg sagt ja til at deltage i arbejdet i arkivudval- På gensyn et eller andet sted i landet – måske til
get. Det betyder, at jeg ca. en gang hver måned noget med folkedans.
kan tage ind til Sekretariatet og være med til at
De hjerteligste hilsner, Anne-Grete Hansen
holde styr på Landsforeningens arkivalier og samGennem de godt 16 år, jeg har været ansat på Sekretariatet i Odense, har jeg haft kontakt med rigtig mange mennesker fra hele landet. Det vil jeg
komme til at savne, når jeg nu som pensionist ikke længere hver dag skal starte bilen for at køre
til Søhus.
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S t y r els en

Dansekursus: ”Sådan vinder du en
konkurrence” – Regionsmesterskab i
Pardans – dansekonkurrencer ved børneog ungdomsstævner … hmmmm
Hvad er nu dette for nye ord
– nye tilbud blandet ind i
folkedansen?!
Styrelsen, Regioner og Konkurrenceudvalg
ønsker at styrke elitearbejdet for folkedansen i Danmark med udbud af aktiviteter, som
kan tiltrække dansere, der ønsker mere af
folkedansen end blot den ugentlige danseaften i foreningen. Det er et stort ønske for
alle at holde på danserne i foreningen, i regionen, i landsforeningen, ved hjælp af en
art medlemspleje. Derud over ønsker vi at
give de ”garvede” dansere, for hvem den
ugentlige danseaften ikke er nok, flere udfordringer – og i samarbejde med regionerne har vi valgt at satse endnu mere på konkurrencedans/elitedans.

spillemand eller to. Meld dig til kurset som
danser eller som instruktør, lad dig inspirere – og du vil få et helt anderledes syn
på konkurrencedans – prøv det!
Ved ”Regionsmesterskab i Pardans” er det
ligeledes regionerne, der skaber rammerne
om mesterskabet og Konkurrenceudvalget,
der udvælger danse, dommere og musik igen
for at skabe en ensartethed for mesterskaberne.
Der er valgt 3 danse for ”Regionsmesterskab
i Pardans” og dansene er:
Damernes fornøjelse (Fyn)
Rheinlænder (fri) Smedens 1.
To Ting (Himmerland)

I dag afvikles med succes DM og Konkurrencedage i folkedans. Det er dog sådan, at
mange af deltagerne ved disse arrangementer har været med i flere år, hvilket gør det
svært for andre knap så konkurrence-vante
dansere at være med.
Netop derfor udbydes i dette efterår 4 steder i landet et kursus i ”Sådan vinder du en
konkurrence”, et kursus, som skal være med
til at afmystificere konkurrencedans.
Du vil som deltager på et af disse kurser se,
opleve, prøve, lære om hvilke krav, der vægtes for at vinde en konkurrence. Kurset skal
gerne hjælpe flere dansere/danseinstruktører i gang med konkurrencedans, hvilket gerne skulle føre over i et ”Regionsmesterskab
for pardans”, et mesterskab som forventes
afviklet i alle regioner ultimo februar–primo
marts 2012.
For at sikre sig et ensartet kursusforløb er
det Konkurrenceudvalget, der tager sig af
det dansemæssige og regionerne skaber rammerne herfor. De to danseinstruktører på de
landsdækkende kurser er Birthe Jørgensen
og Henrik Larsen – med sig bringer de en
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nr. 92
nr. 1
(Fremad)
nr. 124

Valget er ens for alle 5 regioner. Invitation
med angivelse af dato for mesterskabet udsendes af regionerne. Så hold øje med din
regions hjemmeside for tilmelding.
Vi håber, rigtig mange dansere vil føle sig
fristet til at være med i dette mesterskab.
De tre bedst placerede par fra hver region
inviteres til ”Landsmesterskab for regionsdansepar”, som afvikles i Lillebæltshallerne
samme dag som DM i folkedans.
DM og ”Landsmesterskab for regionsdansepar” finder således sted lørdag den 12. maj
2012. Du kan læse mere om DM på www.folkedans.dk under DM 2012.
Konkurrence er ikke for voksne dansere alene. Mange børn og unge kan lide at konkurrere med hinanden i forskellige opgaver på
forskellige niveauer. I Konkurrenceudvalget
har vi derfor truffet et valg om at tilbyde
konkurrencer til alle fremtidige børne- og
ungdomsstævner – vi kalder det for talentudvikling. Konkurrencen skal tænkes ind som
en del af de aktiviteter, der tilbydes i for-

bindelse med børne- og ungdomsstævner,
træf og lignende. Det vil være Konkurrenceudvalgets opgave at få afviklet konkurrencen, således at deltagerne oplever ensartethed, uanset om man er deltager i Jylland,
på Fyn eller på Sjælland. Stævneudvalget vil
skabe de perfekte rammer for afviklingen af
aktiviteten. Konkurrenceudvalget udvælger
danse og dommere til stævnernes konkurrence. Det vil være kendte danse, så alle kan
få mulighed for at deltage. Konkurrencen
tænkes opdelt i følgende 5 rækker for deltagere i alderen 6 til 30 år. Række 1 vil være for børn i alderen 6 til 9 år, række 2 vil
være for børn i alderen 8 til 12 år, række 3
vil være for børn og unge i alderen 11 til 15
år, række 4 vil være for unge i alderen 15
til 19 år og række 5 vil være for unge i alderen 15 til 30 år.
På sigt kan indtænkes et Landsmesterskab
for børne- og ungdomsdansere i alderen 6
til 30 år med tilsvarende række opdeling
som nævnt ovenfor.
I Konkurrenceudvalget glæder vi os rigtig
meget til at afprøve disse tilbud i samarbejde med regioner og stævneudvalg – og
vi håber, at se rigtig mange aktive deltagere til alle konkurrencer uanset hvor eller
hvornår de kommer til at foregå.

På gensyn ….
Konkurrenceudvalget

St yr els e n

Giv et
medlemskab
så bliver vi
måske flere
yngre
JULEgaven til ham/hende,
der har alt!
Vidste du, at LDF har en vennekreds,
hvor kontingentet går til B&U-arbejdet?
Hvis ikke er du ikke alene, for det er
der rigtig mange andre, der heller ikke ved.
Lad os gøre noget ved det og få samlet en masse penge ind til B&U-arbejdet, så vi kan få skaffet flere nye
medlemmer!
GRIB chancen i år og giv et medlemskab til dine FORÆLDRE, BEDSTEFORÆLDRE eller en af de andre, du bare
aldrig kan finde julegaven til.
Der er 2 medlemskaber at vælge mellem:
Enkeltmedlemskab: kr. 200,00 pr. år
Familiemedlemskab: kr. 300,00 pr. år

Verden er blevet mindre
Det har været krisetider, så vi skal rykke tættere sammen i kampen for at bevare folkedansen i Danmark og også for at kunne blive ved med at være en kvalitativ landsforening.
På sigt kan vi sikkert blive mange igen, og vi kan decentralisere og sprede os og blive
til mange distrikter igen, - hvis det er det, vi ønsker på det tidspunkt?
Styrelsen ønsker at sætte fokus på fællesskabet, således at vi også blandt de yngre generationer kan genoplive og genopdage og måske ligefrem ”genopfinde” foreningskulturen, som vi kendte den engang.
Dengang hvor alle bare accepterede blandingen af fornøjelse og forpligtelse, som det
nu engang er at være en aktiv del af en forening.
Vi skal have fællesskab, morskab, bevægelse og glæde i højsædet! og som sagt, rykke
sammen, og ikke være bange for at danse med hr. Petersen og hans kone som bor 12
km herfra ….. Folk kører 30 km for at komme i Bilka J
Vi har så meget at vinde … for os selv som folkedansere, for vores foreninger og fællesskabet, for vores landsforening og for vores fremtid!
Vi hører allerede mange gode ideer rundt omkring … for eksempel har nogen haft succes med at samarbejde omkring begynderkurser.
Der er sikkert rigtigt mange af jer, der ligger inde med ideer til supergode tiltag, - lad
os få en chance for at dele dem!
Både Styrelsen og sekretariatet vil gerne være behjælpelig som erfaringsbank og også
bistå med råd og dåd.
Tøv derfor aldrig med at rette henvendelse til os!

LÆS mere og lav selv tilmeldingen på
www.folkedans.dk - LDF’s vennekreds
- eller ring til Sekretariatet og de vil
kunne hjælpe dig.

Skal vi ikke gi’ den en skalle SAMMEN og holde fast i, hvor vigtigt det er at vi aldrig
stopper dansen?!
Lad os holde sammen og dyrke at vi er sammen om noget så skønt og vigtigt og livgivende som FOLKEDANSEN!
Meld ind med gode ideer, fortæl os om jeres erfaringer og overvej hvad I kan gøre i lige netop jeres område for at rykke sammen!

Mange venlige hilsner
jeres Styrelse
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Instruktør- og dansekursus på
Bjerringbro er i 2012 i uge 27
Deadlines Trin & Toner 2012

Præcist som i 2011 udkommer medlemsbladet 8
gange i 2012.
Nedenfor følger en oversigt over deadline for indsendelse af indlæg til de forskellige numre af bladet samt hvilken uge, bladet udkommer i.

Hans Jørgen
Larsen, Kirsten
Jensen, Rise
Larsen, Elin
Pedersen og
Henrik Holte
fra G.D.V.
Hundested,
med
stævneflaget
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Stafetten er sendt videre
Den 6. oktober mødtes repræsentanter for det afgåede stævneudvalg i
Aabenraa, det kommende stævneudvalg i Hundested samt for LDF’s og
DFS’ styrelser på sekretariatet i Odense – dels for at ”Aabenraaerne” kunne
videregive nogle af deres erfaringer
med at arrangere Landsstævne og dels
for at ”Hundestederne” og landsforeningerne kunne afstemme deres ønsker og forventninger til hinanden og
det kommende Landsstævne.
Der var dog også en anden vigtig ting
på dagsordenen, nemlig overdragelsen
af stævneflaget til de nye værter.
Da det først meget kort tid før dette
års Landsstævne blev afgjort, at Hun-
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dested ville blive værtsby for stævnet
i 2013, havde lokalforeningen G.D.V.
Hundested Folkedansere ikke mulighed
for at komme til Aabenraa for at modtage stævneflaget, som i stedet blev
overdraget til repræsentanter for Region Hovedstaden.
Nu er det dog kommet i de helt rette
hænder, idet formanden for Region
Hovedstaden, Leif Madsen, ved mødet
i Odense overrakte stævneflaget til
formanden for G.D.V. Hundested, Hans
Jørgen Larsen, som lovede at passe
godt på det i de næsten 2 år, der går,
inden de slår portene op til Landsstævnet 2013.
Styrelsen
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Blad nummer

Deadline

Udgivelsesuge

1

06.12.

1

2

10.01.

5

3

07.02.

9

4

10.04.

18

5

15.05.

23

6

14.08.

36

7

11.09

40

8

09.10.

44

Husk venligst:
• at indlæg bedes fremsendt som word-filer uden
specielle skrifttyper, indsatte fotos, tekstbokse,
clip art eller andet "tingeltangel" – altså bare
ren tekst
• at billeder bedes fremsendt som separate jpg-,
tiff- eller gif-filer. Billeder indsat i et word-dokument kan ikke bruges
• at man ikke kan forvente, at indlæg, der er indsendt for sent, kommer med i det ønskede nr.
af bladet
• at redaktionen i tilfælde af "pladsmangel" i et
nr. forbeholder sig ret til at udsætte et indlæg
til et kommende nr. af bladet
• at rejsebeskrivelser max. må fylde 3.000 anslag
(inkl. mellemrum). Send gerne billeder med
• at al materiale skal sendes til trinogtoner@folkedans.dk
• at checke, at du får en bekræftelse fra redaktionen på, at din mail er modtaget
Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige
mange tak for de mange gode indlæg, I har sendt
i det forløbne år – jeg glæder mig til at læse fra
jer igen i 2012!
Lone Schmidt

St yr els e n

Baskisk dansegruppe søger ...
Redaktionen har modtaget nedenstående henvendelse fra en baskisk dansegruppe, som ønsker at besøge Danmark i sommeren 2012 og derfor gerne
vil i kontakt med en dansk folkedanserforening.
Yderligere oplysninger fås på nedennævnte hjemmeside (som dog er på
meget udenlandsk) eller ved at skrive
til ividal@netekin.com.

We are a folk dance group from the Basque Country town of Pasajes, near the city of Donostia-San Sebastian. The average age of the components is 55 and we have over 40 years together by and for the dance.
For some time, during our summer vacation, we have toured some European countries showing the dances of our diverse and rich folklore, with live music.
For the summer of 2012 our goal is to visit your attractive country Denmark. The planned
dates would be from 5 to August 12. During that period our desire is to establish a relationship with you and to perform a demonstration of our folklore traditional dance and participatory, and thus help to have housing and food to cover our travel expenses.
You can consult our website: www.alkarkide.com
Looking forward to hearing from you soon and with the hope that this request is welcome.
“Alkarkide”

Et stort tillykke

til hold 6-2011, som har afsluttet LDF’s 6-årige uddannelse til dragtinstruktør.

Bageste række:
Kirsten Østerbæk,
Brædstrup – Annelise
Sveidal, Valby – Niels
Winberg Clausen,
Slangerup – Margot
Sollie, Røros
Forreste række:
Eva Rullestad,
Haugesund - Sonja TankNielsen, Oslo – Gro
Helene Hjelle,
Fredrikstad – Kirsten S.
Anker, Høvik – Solrun
Fanakrå-Staurnes, Ås –
Birthe Kynde, Lemvig –
Astrid Engebø
Hammeren, Sørumsand –
Camilla A. Goffeng,
Holen
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Kur s er

Efteruddannelse i
Dragtsyningsteknikker
Så er det igen blevet tid til at afbryde vinterens mørke
med nogle gode dage med masser af udfordringer på
Landsforeningens efteruddannelse i dragtsyningsteknikker.
Kurset vil finde sted i dagene 23.–26.2.2012 på Brenderup Højskole på Nordvest Fyn.
Emnet på årets kursus vil være Tylssyning.
Der vil blive arbejdet med forskellige teknikker i tylssyning, fortrinsvis trækkesyning og kniplingsefterligninger.
Undervisningen vil blive opdelt i bundne opgaver, hvor
der udleveres et trykt materiale, som man syr efter, og
frie opgaver, hvor den enkelte selv skal udarbejde en
arbejdstegning til et selvvalgt mønster – og sy en prøve på det. Vi sørger for et tilstrækkeligt stort materiale at vælge ud fra.
De udarbejdede arbejdstegninger, det gamle forlæg samt
prøvesyninger vil bliver scannet – og man skal være
indstillet på, at dette materiale efterfølgende udleveres på en Cd til EGET brug. Materialet på Cd’en vil være
anonymt, idet kursistens navn IKKE vil blive oplyst –
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kun genstandens evt. tilhørsforhold. På Cd’en vil endvidere være en kopi af det trykte materiale. Alt materialet stilles til rådighed for EGET brug.
Undervisere vil være Lisbeth Green og Lis Sonne Svendsen, som begge har stor erfaring i emnet. Der vil udover den spændende undervisning blive foredrag ved
Inger Lauridsen fra Sønderjyllands museum, som vil drage sammenligninger mellem kniplingers relationer til
tylsbroderi, bl.a. med baggrund i gamle kniplemønstre/
prikkebreve.
Deltagelse i kurset er betinget af, at man har gennemgået dragtuddannelsens 3. år.
Prisen for deltagelse uden linned er
LDF tilskud			
Din medlemspris			

3.795 kr.
1.795 kr.
2.000 kr.

Yderligere oplysninger og tilmelding til kurset senest
den 1.12.11 til kursuslederen:
Inge Sølling
Bjerggården 18,3. th., 2635 Ishøj
Telefon: 2763 1929
E-mail. solling@ishoejby.dk

Kur s e r

Efteruddannelseskursus

for Danseinstruktører og Spillemænd
- Brandbjerg ved Jelling den 3.- 5. februar år 2012 For 16. gang indbyder Landsforeningen Danske Folkedansere og Spillemandskredsen til efteruddannelseskursus.

Spillemænd: Kurset er et niveau 3 kursus (højniveau) for spillemænd,
der er vant til solo at kunne spille til dans og spille det brede standard folkedanserepertoire.

Kursusindhold
Temaet på årets efteruddannelseskursus er ”undervisning i at danse”. For at gøre dette skal man have et velfungerende team, danseinstruktør og spillemand, med kendskab til og forståelse af, hvordan folk danser i forhold til brug af krop, dynamik, rotation og rytmik, og hvordan musikalske virkemidler kan fremme og medvirke i
en øveproces/udviklingsproces, samt understøtte træning af specifikke motoriske og rytmiske færdigheder.
Som danseinstruktør skal man selv kunne udføre vejledningselementer i praksis – det vil sige, man skal kunne vise/danse med sin krop
eller som spillemand med sit instrument kunne spille god, udtryksfuld og understøttende musik.
Miniseminar om dansens og musikkens fremtid - hvordan ser danse/
musik-verdenen ud om 10 år? og hvilke krav stiller det til uddannelse og udvikling/efteruddannelse.
+ Kursusoverraskelsen: Danse- og musikinspirationsindslag – dynamik, samspil, sammenspil, indlevelse.

På dansesiden
Analyse- og vejledningsopgaver i teori og praksis. Danseundervisnings-/dansetræningsmetodikker med fokus på elementer som statisk og dynamisk balance, dynamik, rotation, rytmik, frasering,
kropsrytmik og fodsætning.
Fællessprog for dans og musik, hvordan arbejder/taler vi sammen.
Alle kursister deltager i en ”dansemasterclass” hvor der arbejdes
med dynamik, samdans, fælles balance og udtryk samt improvisation.

På musiksiden
Dansemusik til instruktion/undervisning og træningsforløb, rytmisk
og melodisk frasering, puls og rytmik, betoninger, ”svikt” og forskydninger. Energi-flow–interaktion.
Fællessprog for dans og musik, hvordan arbejder/taler vi sammen,
hvad gi’r musikken til/i undervisningen. Opførelsespraksis.
Alle kursister deltager endvidere i en ”sammenspilsmasterclass”,
hvor der arbejdes med det samlede musikalske udtryk. Aktivt sammenspil, dynamik, aktiv lytning og improvisation vil være de vigtigste parametre.

Kursusledelse:
Birthe Jørgensen, Ravnsbjergvej 55, Dollerup, 8800 Viborg, tlf. 5174
4561, mail: dansesild@hotmail.com.
Bent Melvej, Røverdal 10, Dollerup, 8800 Viborg, tlf. 4027 6566,
mail: bmn50@mail.dk

Fælles for de to kurser:
Instruktører: Christian Obel, Kristian Bugge, Charlotte Støjberg,
Birthe Jørgensen, Bent Melvej
Kursussted: Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling,
tlf. 7587 1500, www.brandbjerg.dk
Indkvartering: På Centret på to-sengsstuer- medbring sengelinned.
(tillæg for en-sengsstue 350 kr.) Sengelinned kan lejes for 70 kr.
Ankomst: Fredag den 3. februar 2012 kl. 19.00
Afrejse: Søndag den 5. februar 2012 kl. 14.00
Pris: Kursuspris
kr. 2.050
Tilskud til medlemmer af LDF/DFS
- 800
Din LDF/DFS-medlemspris
kr. 1.250
Prisen for ikke-medlemmer er
kr. 2.050
Tilmelding: Til Landsforeningen Danske Folkedansere, Sekretariat,
Enrumvej 6A, 5270 Odense N.
Tlf. 6618 5860, mail: folkedans@dif.dk eller på hjemmeside
www.folkedans.dk
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 1. december 2011.
Tilmeldingen registreres først, når betaling er modtaget.

HUSK AT TILMELDE DIG I TIDE; SÅ VI VED OM KURSET
KAN GENNEMFØRES!!!
Afbud: Ved afbud op til 14 dage før kurset betaler kursisten adm.
gebyr på 10% af medlemsprisen for kurset. Ved afbud indenfor 14
dage før kurset betaler kursisten et adm.gebyr på 50% af medlemsprisen. Ved pludselig opstået sygdom betaler kursisten et adm.gebyr på 25 % af medlemsprisen mod forevisning af selvbetalt lægeerklæring. Såfremt kursuslederen kan besætte pladsen med en anden deltager, f.eks. fordi der er venteliste til kurset, betaler kursisten kun 10% af medlemsprisen for kurset i adm.gebyr.
Vi glæder os til en spændende weekend sammen med jer!

Optagelseskriterier
Danseinstruktører, som har gennemgået LDF’s instruktøruddannelse
(Snoghøj-Kerteminde/ Bjerringbro) eller anden tilsvarende relevant
uddannelse.

Birthe Jørgensen og Bent Melvej
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Fra Lolland-Falster til Europa!
Baltic Crossing er de første folkemusikere nogensinde, som er udvalgt til at deltage i
det store europæiske ”Rising Stars” program!
ECHO (European Concert Hall Organisations) er et samarbejde mellem legendariske koncerthuse i europæiske
storbyer. De sammensætter hvert år deres ”Rising Stars”
program, med det formål at præsentere unge talentfulde europæiske musikere. Op til 6 grupper eller solister
bliver udvalgt pr sæson og de består hovedsageligt af
klassisk musik. Men det er blevet en norm, at jazz og
andre stilarter lejlighedsvis kan blive inkluderet. The
Rising Stars Programme har eksisteret siden 1997, ECHO
prøver med det at finde et forum, hvor yngre musikere
kan komme ind på de største koncerthuse i Europa.

I juli 2010 udkom Baltic Crossings anden (og seneste)
cd ”Firetour”. Udgivelsen blev fejret med reception på
folkedansernes landsstævne i Maribo. Repertoiret på
cd’en er udelukkende lokal folkemusik fra Lolland og
Falster, så det kunne ikke passe meget bedre. Koncerterne ude i Europa var hovedsagligt baseret på musik
fra denne cd.
Som nævnt tidligere har der udover klassisk musik tidligere primært været jazz. Men i foråret blev der altså
for første gang præsenteret folkemusik og endnu mere
specielt; overvejende dansk folkemusik!

BALTIC CROSSINGs ECHO turné så således
ud:

Ligesom bandets første cd er ”Firetour” udgivet af GO
Danish Folk Music (www.gofolk.dk) og er således både
tilgængelig online via www.folkshop.dk, Itunes osv…

15. december 2010: Athens Concert Hall, Grækenland
12. januar 2011: Cité de la musique, Paris, Frankrig
13. januar 2011: Philharmonie/Salle de Musique de
chambre, Luxembourg
3. februar 2011: L’Auditori Chamber Music Hall, Barcelona, Spanien
13. marts 2011: Bozar Salle Henry Le Boeuf, Bruxelles,
Belgien
16. marts 2011: Concertgebouw, Kleine Zaal, Amsterdam, Holland
1. april 2011: Konserthuset, Stockholm, Sverige
30. april 2011: Laeiszhalle/Musikhalle, Hamburg, Tyskland
2. maj 2011: Wiener Konzerthaus, Wien, Østrig
19 maj 2011: Birmingham Town Hall, England
22. maj 2011: The Sage Gateshead, England

Siden landsstævnet i Maribo har bandet haft travlt i udlandet og har derfor ikke været samlet her i landet. Til
november bliver der dog rådet bod på det, da bandet
endelig kommer tilbage til Danmark på turné. Sidste
hånd er ved at blive lagt på turnéplanen i skrivende
stund, men allerede nu kan det afsløres at Baltic Crossing spiller:
18. nov. kl. 21.00 Halkær Kro, nær Nibe - www.halkaer.
dk
19. nov. kl. 20.00 Thorøhuse Forsamlingshus ved Assens
20. nov. kl. 20.00 Nørregade Teatret, Maribo, Lolland
21. nov. kl. 20.00 Toreby Forsamlingsgård, Lolland (spisning inden koncerten)
24. nov. kl. 20.00 Dexter, Odense www.dexter.dk
26. nov. kl. 19.30 Hørdum i Thy (spilleworkshops om
dagen kl. 10-16, koncert om aftenen)
Baltic Crossing består af:
Ian Stephenson (GB) på guitar og toradet harmonika
Andy May (GB) på northumbrian sækkepiber og klaver
Antti Järvelä (FI) på kontrabas og mandolin
Esko Järvelä (FI) på 5-strenget violin
Kristian Bugge (DK) på violin
Flere koncerter er under opsejling, følg med på:
www.facebook.com/balticcrossing
www.myspace.com/balticcrossing
Kristian Bugge
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Spillem ands kr eds en

HUSKETAVLE FOR DFS:
Region nordjylland
11. november
25. november
9. december

Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg
Sammenspil, Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg
Sammenspil/julefrokost. Aktivitetscentret Vestergården, Aalborg

Region syddanmark
6. november

Spille- og dansearrangement, Sdr. Bjert Skole, Bjert

Komponistkonkurrence:

”Skriv en Pols/Polska”
i alle dens variationer
Der afholdes komponist konkurrence i forbindelse med NORDLEK 2012 i
Steinkjer.
Konkurrencens kriterier:
•
•
•
•
•
•

Max. én melodi pr. deltager
Melodi med becifring/akkorder
Evt. tempoangivelse
Max. to stemmer og max. 2 sider
Melodien skal kunne anvendes som samspilsmelodi
Der må gerne vedlægges en lydfil på CD

Bidraget indsendes i to eksemplarer: Et eksemplar med
dit navn og et anonymt eksemplar. Det anonyme eksemplar lægges sammen med den anonyme CD i en lukket kuvert uden påskrift sammen med det andet eksemplar, der er forsynet med dit navn. Læg også en lukket
kuvert, der indeholder oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, tlf. og andre relevante og uddybende oplysninger. Ophavsretten med dit navn vil altid følge melodien. Hvis din melodi er registreret hos Koda eller andre organisationer, må du gerne oplyse dette til os.
Vedlæg også tilladelse til
• at melodien må bruges på NORDLEK-stævnet,
• at der må uddeles papirkopier til brug på NORDLEK
2012
• at melodien må lægges på Nordleks hjemmeside efter afholdelse af stævnet

beholder sig ret til at anvende og publicere de tre vindermelodier i Nordlek-sammenhæng.
Oplysninger og uddybende spørgsmål
om konkurrencen kan rettes til:
Lonnie Stryg, DGI Dans og
Musik lonnie@stryg.dk eller
tlf. 6022 1786
Bidrag, der skal være fremme senest den 29. februar
2012, sendes til:
Nordlekmelodi v/Gunn Inger Sture
Fjellfaret 48, 4025 Stavanger, Norge

Korrektion
Workshop for spillemænd den 6. november i Sdr.
Bjert Skole

schottish, polka og hambo
bliver med Anders Ringgaard som instruktør.
Venlig hilsen
DFS Region Syddanmark

Melodien må ikke tidligere været opført offentligt eller
på anden måde have været publiceret. Nordlekrådet forTrin
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Fiolministeriet
Fiolministeriet, et nyt orkester har set dagens lys. Og sikke et lys de tre unge kvinder
kaster over deres musik på denne CD.
Fiolministeriet består af 3 unge kvinder, der
ikke er bange for at tage fat i deres strengeinstrumenter. Repertoiret, vi hører, er alsidigt, helt fra 1700-tallet til nykomponeret
musik. Musik fra Rasmus Storm, Brødrene
Bast, Reventlow og traditionel musik fra danske øer, danske sange og et enkelt sæt med
internationalt islæt fra Finland og Skotland.
Med eksplosionsagtig kraft tager de 3 fat i
hvert sit instrument, hvilket udløser en fantastisk stor lyd og afgiver en masse energi,
for dernæst let og elegant at trække sig helt
tilbage og spiller sagte med helt spinkel lyd.
Der er rå og sprøde toner, og hele tiden formår de 3 at udfylde lydbilledet.
Der er rytmiske effekter, hvor instrumenterne på skift akkompagnerer hinanden og melodien er ligeledes at finde på alle instrumenter på skift. Og melodi nr. 12 kræver, at
man også lige har skævet til den medfølgende pixibog. Jeg kan afsløre så meget, at det
handler om katten og den forbindelse, der
tidligere var mellem en kat og et strengeinstrument.
De er alle tre meget aktive på den danske
folkemusikscene og har her fundet sammen
i deres eget musikalske univers.
De tre dygtige kvinder er: Kirstine Sand på
violin og sang, Kirstine Elise Pedersen på
cello og sang, Ditte Fromseier Mortensen på
violin, bratsch, guitar og sang
Har du fået lyst til at høre mere til Fiolministeriet, kan du læse mere på deres hjemmeside www.fiolministeriet.dk eller kontakte gofolk, hvor du kan bestille CD´en på go@
gofolk.dk eller på tlf. 7572 2486. CD’en kan
også købes på Spillemandskredsens forlag
på www.spillemandskredsen.dk.
Dorthe Linde Jørgensen
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Habadekuk og deres
nye CD Hopsadaddy
Fra første sekund er der fuld af energi og
nerve på denne CD fra Habadekuk. Med 120
i timen bliver Hopsadaddy skudt i gang. Habadekuks medlemmer leger med musikken
og improviserer. Der er sjove effekter, frække arrangementer, leg med rytmer og klangbilleder, og samtidig står melodierne helt
tydeligt som det bærende for musikken. Musikken veksler mellem helt sprøde og spinkle stemningsfulde øjeblikke til kæmpe stor
lyd. På CD’en er der melodier helt tilbage fra
1700-tallet og op igennem tiden til helt nykomponeret musik. De traditionelle melodier er for de flestes vedkommende kendte dansemelodier.
Habadekuk, hvorfor dette navn? Bandet tog
navnet efter en Sønderhoning, der hedder
Habadekuk. Oprindelig er melodien fra Husby i Vestjylland, hvor det var en totaktpols.
Om Habadekuk ellers betyder noget eller er
volapyk vides ikke, men der findes et danserim til melodien Habadekuk.
Ét er helt sikkert, bandet Habadekuk betyder noget på den danske folkemusikscene og
gør her en forskel med deres medrivende og
energiske tilgang til musikken.
Habadekuk består af:
Kristian Bugge på violin – Peter Eget på harmonika - Rasmus Henriksen på trækbasun Jakob Holdensen på trompet - Rasmus Fribo
på saxofon, sav og jodel - Rasmus Brylle på
trommer - Jens Krøgholt på kontrabas - Morten Nordal på guitar, lapsteel og banjo - Theis
Juul Langlands på klaver
Er du interesseret i at høre mere til Habadekuk så kontakt www.habadekuk.dk eller www.
gofolk.dk/ www.folkshop.dk. CD’en kan også
købes på Spillemandskredsens forlag på www.
spillemandskredsen.dk.
Dorthe Linde Jørgensen

Det s ker i din r egio n

Region midtjylland
Indbydelse til Regionsmesterskab i
pardans den 4. marts 2012
Region Midt indbyder til Regionsmesterskab i pardans
for folkedansere den 4 marts 2012.
Alle, der er fyldt 15 år ved afvikling af mesterskabet og
er medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere eller Danske Folkedanseres Spillemandskreds kan deltage.
Alle skal danse tre danse som er
Damernes Fornøjelse Fyn
92
To Ting Himmerland
124
Rheinlænder (Smedens 1.) 1
De to første skal danses som beskrevet i hæfterne, den
sidste er en typedans, hvor man frit kan koreografere/
bruge variationer efter eget valg.
Tid og sted
Mesterskabet afvikles den 4 marts kl. 13.00–16.00 i
Kultursalen ved Alhedehallerne, Trehusvej 7, Frederiks,
7470 Karup
Tilmelding
Tilmelding inden den 20. januar. Tilmeldingsblanketter
vil blive lagt ud på Regionens hjemmeside.
Pris
Deltagere betaler et gebyr på 100 kr., som betales ved
tilmelding.
Præmier
De tre bedst placerede par bliver præmieret, placeringer bliver offentliggjort på konkurrencedagen.
Dommere og spillemænd
Landsforeningens konkurrenceudvalg udpeger dommere
og spillemænd, som offentliggøres senest en måned før
mesterskabet (på hjemmesiden).
Læs også koncept for mesterskabet på Regionens hjemmeside, hvor også tilmeldingsblanketter kommer.
Danseudvalget i Region Midt

Region Hovedstaden

Dans julekalorierne væk …
Hedeboholdet i Roskilde
inviterer til
Julelegestue i Gundsølillehallen
tirsdag den 27. december 2011 kl.
19.30-23.30
Spillemandsgruppen Lunterne spiller op til dans og Bente Drejer leder dansene.
Entré 70,- incl. Kaffe og lagkage.
Vel mødt til en hyggelig aften!
Bestyrelsen

Greve Folkedansere
Inviterer til Nytårslegestue
På Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 48, 2670 Greve
Lørdag den 7. januar 2012 kl. 19.30
Berta Thomsen vil lede og udnytte alle Roskilde-spillemændenes færdigheder, så du får en rigtig god start
på årets danseoplevelser.
Ud over musik og dans får du serveret kaffe, boller
og lagkage for kun 75 kr.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Info om Greve Folkedansere kan du få på www.grevefolkedansere.dk eller ved at kontakte vores formand
Else Nørmølle på 43 90 18 78.
Tilmelding er ikke nødvendig - men vil I sidde samlet reserverer vi gerne.
Vi glæder os til at se jer

Nytårs-legestue

Sang & dans
Seniorudvalget indbyder til legestue for sang og danseglade ældre, pensionister og andre interesserede.
Søndag den 22. januar 2012 kl. 13.30-16.30
Stedet er Risbjerggård, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre.
Buslinierne 132 og 200S kan benyttes. P-pladser ved
Risbjerggård.
Kom og få en hyggelig eftermiddag.
Dejlige sange fra LDF-sangbogen med gode danse ind
imellem, under ledelse af Morten Hansen med musikledsagelse.
Pris: 65 kr. inkl. kaffe/te, boller og lagkage.
Tilmelding nødvendig til Lissy & Ole på tlf. 4373 3198,
eller Erik på tlf. 3871 3595, inden den 12. januar 2012.
Med venlig hilsen
LDF Region Hovedstaden, Seniorudvalget

Folkedanserforeningen Maj 1986 Høng afholder
Nytårslegestue i Hallelev Forsamlingshus, Hallelevvej 27, Hallelev, 4200 Slagelse
Nytårsaften, den 31.12.2011 kl. 17.30.
Festmenu kan bestilles. Vin, øl og vand kan købes.
Alt service til fællesspisningen skal medbringes.
Entré kr. 100,- incl. kaffe og kage.
Kl. 24.00: Maj 1986 Høng giver kransekage og champagne. – Vi ønsker hinanden Godt Nytår, og herefter skydes det nye år ind.
Vi glæder os til at se jer!
Evt. oplysning hos fmd. Ove Bech, tlf. 2250 6668
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48. Europeade i Tartu, Estland

Ved den 48. Europeade den 20.7.–24.7. var der 2800
deltagere fordelt på 140 grupper fra 26 nationer.
Fra Danmark deltog Horsens og Omegns Folkedansere
med 43 deltagere, Hatting IF Folkedansere og MIK fra
Hvidovre deltog også.
Igen i år udvidede vi turen til en 12-dages tur. Vi kørte
fra Horsens 18.7. med Klovborg Turistfart op gennem
Sverige. Færge fra Stockholm til Helsingfors og videre
til Estland. Vi overnattede i Linkøbing og undervejs
gjorde vi ophold ved Vadstena kloster, Carl Johan sluserne i Berg og kirken i Vreta + ruinerne af nonneklostret.
Dagen efter gik vi lidt rundt i Gamla Stan og så Vasa
museet, før vi skulle med færgen.
Onsdag ankomst Tartu. Vi boede på Tamme Gymnasium,
om aftenen gav lokale grupper opvisning.
Europeaden er med dans på gader og pladser, ca. 25
min. dans af hver gruppe pr. opvisning. Vi havde 2 opvisninger både torsdag og fredag med mange tilskuere.
Vi så også mange andres opvisninger.
Stadionopvisningerne var på Tartu Festival Arena, et
stort alsangsstadion med 10.000 siddepladser. Halvdelen af grupperne gav opvisning efter åbningsceremonien torsdag aften.
Da vi ikke skulle danse lørdag, havde vor guide arrangeret en tur til Räpina, hvor vi bl.a. så en 300 år gammel papirfabrik med 150 år gamle maskiner. Tidligere
var Estlands pengesedler lavet her. Om aftenen hørte
vi de forskellige kor- og sanggrupper med bl.a. MIK’s
sangkor.
Søndag eftermiddag paradeturen gennem byen med masser af tilskuere og god applaus. Turen sluttede i alsangs-
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stadionet, hvor vi kunne se resten af grupperne ankomme. Blev på stadionet, da resten af grupperne senere
skulle lave deres opvisninger. Vi dansede til melodien
Firetur fra Mors, sammen med Hatting IF, men med hver
vor koreografi. Her fik vi også rigtig meget applaus fra
de mange tusinde tilskuere. Afslutning med nedtagning
af Europeadeflaget og overrækkelse til Padovas borgmester, hvor Europeaden skal afholdes næste år. Alle
deltagere kunne til slut danse en estisk dans KaeraJaan, vi havde øvet den i forvejen.
Mandag morgen pakning af bussen, afsked med vor dejlige guide i Tartu og så mod grænsen i Narva. 5 timer
for at komme over grænsen! Bussen skulle tømmes for
alt bagage og bæres gennem en toldbygning. Kun pas
og indrejsepapirer blev set efter! Mon russerne kan lide
turister? Det blev sen ankomst til hotel Moskva i Sct.
Petersborg.
Vi havde dansktalende guider i to dage. Kørte rundt i
byen, så og hørte en masse om byen, gader og bygningerne. Inde at se Isak Katedralen, Peter-Paul Katedralen, hvor de fleste af Romanov-familiens zarer og zarinaer er begravet, Sct. Nikolaj Katedralen, Blodskirken
og Vinterpaladset med ca. 3 mil. kunstværker. En tur i
Metroen, 80 m ned på én rulletrappe.
Sidst på dagen mod Kouvola til overnatning. Kun 1,5
time ved grænsen!
Mod Helsingfors, hvor vi så Sibelius monumentet, Tempelkirken, domkirken og de gamle markedshaller, før vi
gik ombord på færgen.
Sidste dag hjem.
En lang og dejlig Europeadetur med ophold i Linkøbing,
Stockholm, Tartu, Sct. Petersborg og Helsingfors med
gode danseopvisninger og en mængde indtryk.
Lisbeth og Carl Johan

50 års jubilæum.
Nørresundby og omegns Folkedanserforening har den glæde at kunne ønske
medlem Poul Erik Nielsen tillykke med
sit medlemskab af vores forening i 50 år.
Poul Erik begyndte at danse her som ung
og har ikke danset andre steder. Han har altid repræsenteret foreningen på bedste vis ved danseopvisninger.
Jubilæet vil blive markeret ved foreningens 73 års stiftelsesfest den 26. november.
Mange hilsner
Nørresundby og omegns Folkedanserforening

Medlem m er n e

Brev til T&T
Jeg vil gerne se 10 år frem og i mit stille sind glæde
mig over alle de unge og nye dansere, der er kommet
til i de nye store foreninger, hvor det bare svinger så
taget det hopper med af glæde og folk ikke kan forstå,
at der er venteliste for at komme med til folkedans i
det lokale dansehus.
Det er takket være jeres velvillighed til at støtte op om
alt det arbejde, der dagligt gøres for at uddanne instruktører og spillemænd, udgivelser af nye danse og
musik, servicere medlemmer, skrive ansøgninger her og
der for at få økonomien til at hænge sammen og al den
service, I får op til Landsstævner og kurser og og og …
Vi vil så gerne, at vores ynglinge også skal have glæden ved at danse folkedans, ligesom vi selv har haft det
i mange år. Kære foreninger, tror I, at de vil få den glæde, som vi har/havde – når vi bare ikke vil betale til at
opretholde en instruktøruddannelse, spillemandsuddannelse og diverse videreuddannelser ved Landsforeningen Danske Folkedansere?
Prøv at se jer selv i spejlet – hvad ser I? – en aldrende
forening med rynker og gråt hår og et ansigt fuld af
modløshed? Hvis det er det, I ser, så skal I tage rigtig
godt fat bag ved det grå hår og løfte alt det I kan, lige
til modløsheden forsvinder og der kommer et sort smil
i bunden af det før så modløse ansigt. Når det er gjort,
fatter I jeres pung og betaler med glæde jeres kontin-

Guldbryllup

gent til Landsforeningen Danske Folkedansere og springer de to øl over, en gang om året, nede i byen næste
lørdag formiddag.
Kære foreninger – folkedans må gerne koste penge, flere end det gør i dag og for bare to øl kan I få nye instruktører, spillemænd og en hel masse af den folkedans som I brænder så meget for. Skulle jeres kontingent stige med 50% ville det ikke gøre nogen forskel i
en husholdning i dag men det vil gøre en stor forskel
for jeres forening, hvor der bliver råd til fornyelser. Tænk
en gang – hvor kan du får en undervisningstime for kun
12-15 kr. i timen - ved folkedansen? Er det det, I vil
vise ikke-dansere, som kan være mulige medlemmer?
Nu ved jeg godt, at I altid har gjort sådan som I gør i
dag men - kære venner, det må være slut nu - jeres
medlemsskare bliver et år ældre for hvert år, der går og
det er nemt at se hvornår I skal lukke ned, da det er
det sidste overlevende medlem, der slukker og lukker,
lav selv regnestykket.
Fakta er, at der bliver færre og færre medlemmer i foreningerne og de faste omkostninger bliver derfor for
store for de resterende medlemmer - vi kan da ikke lade kontingentet stige, vel? Har I tænkt på, at I kunne
slå jer sammen med en naboforening eller måske flere
foreninger, i en stor forening, hvor der så kunne være
8–16 kvadriller hver aften og måske med flere dansehold, dejlige og sprudlende spillemænd, og instruktører til hvert hold.
Kære foreninger – hvad tænker I dog på, melde sig ud
af Landsforeningen Danske Folkedansere for at spare
hvad der svare til to øl en lørdag formiddag nede i byen - vel at mærke, er det på et helt år pr medlem. Jeg
er ved at blive af den overbevisning, at folkedansere
en nogle rigtige gniere, som kun tænker på sig selv og
slet ikke på deres børns, børnebørns og oldebørns fremtid med folkedans som en rigtig god fritidsbeskæftigelse i fremtiden.
Er det de I vil?
Henning Skov

Vi har underviserne...

John og Birgit Koksbang kunne den 7. oktober fejre
guldbryllup.
Højby Ungdomsforenings Folkedansere ønsker hjerteligt
tillykke.

... vi har lokalerne og vi har danserne, men i skrivende stund er der stadig plads til nogle kursister
på instruktøraspirantkurset den 18.-20. november i
Vejle. Derfor: Danser du folkedans og overvejer du,
om det ville være noget for dig at blive instruktør,
eller har I en danser i foreningen, som I mener kunne være en potentiel instruktør, så klik ind på www.
folkedans.dk og læs mere om aspirantkurset.
Tilmeldingsfrist: 6. november.
Region Syddanmarks Danseudvalg
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Med lem m e rn e

Dansefestival

BORNHOLM
25. maj - 28. maj 2012

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

Det bli´r en god festival

Tlf.: 5695 8566
www.folkedans-bornholm.dk
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”Hylddalen”
En lille nyskabelse.
Hvis man deltog i Landsstævnet i Maribo 2010, kan man sikkert huske
Hylddalen, som navnet på en smuk friluftsscene, hvor blandt andet
hjemstavnsmøde og stævneafslutning blev afviklet.
Men det er altså også navnet på en ny forening. Den blev stiftet i forbindelse med Landsstævnet – og den søgte og fik bevilget et tilskud
på 75.000 kr. af de såkaldte LAG-midler. Bortset fra, at disse penge
endnu ikke er kommet til udbetaling på grund af et ufatteligt bureaukrati, så var det jo meget godt.
Imidlertid lå det også i bevillingen, at man skulle følge op på de 75.000
kr. Det er så sket på den måde, at foreningen har fået nyt formål og ny
bestyrelse.
Det nye ved foreningen er, at den ikke som normale folkedanserforeninger afholder en ugentlig danseaften – næ, det er en forening, der laver events.
Når jeg fortæller, at bestyrelsen består af: Rasmus Lundberg Jensen
(kasserer), Desirée Ginnerup (formand), Astrid Pørtner Nielsen, Hanne
Romme Henriksen, Michael Graubæk og undertegnede, vil man forstå,
at det er en forening med ambitioner!
Ambitionen består lige nu først og fremmest i at lave et stævne i pinsen 2012. Vi har lejet Kristianssædecenteret midt på Lolland, stiller
cirkustelt op og har en aftale med ”Frigg” om at optræde. Men derudover arbejder vi f.eks. på at finde et orkester fra Nordøstholsten… Det
vil være en rigtig god ide at reservere pinsen til en lollandstur, hvis
man er til den folkemusik, der søger ud mod genrens grænser, og til
den dans, der vil ind i det 21. århundrede. !!
Derudover er vi i gang med at lave et lærerkursus i andre baldanse end
Lanciers, et børnetræf for børnedansere og musikskoleelever, og en
halvårlig café-koncert i samarbejde med det lokale TV.
En anden ikke uvæsentlig ambition er at være en forening, hvor nogle
af de mange ”foreningsløse” unge folkedansere for en billig penge kan
blive medlem af Landsforeningen. Vi ved jo, at der er masser af dygtige unge dansere, som f. eks. i forbindelse med uddannelsesvalg og deraf følgende anstrengt økonomi mm føler sig nødsaget til at stoppe i
deres gamle forening.
Lige nu er Hylddalens kontingent 10 kr. + kontingentet til Landsforeningen. Billigere kan det ikke gøres.
Hvad får man for kontingentet? Indtil videre glæden ved at støtte et
godt initiativ + ikke mindst det medlemskab af LDF, som åbner adgang
til information og til f.eks. at deltage i landsstævner mm.
Nu er Trin & Toner jo ikke lige det medie, hvor man får kontakt med de
foreningsløse. Men måske nogle af læserne kender nogle af dem, der
faldt fra, da de voksede fra det hjemlige B&U-hold. Så giv dem tippet:
Man skal kontakte: Rasmus Lundberg Jensen, Stationsvej 91, dør 3 ,
4760 Vordingborg, tlf. 2192 3085, mail: rasmuslj@os.dk
Så skal han nok sørge for at få krævet kontingent op – og sikre et medlemskab af både det ene og det andet!
Lars Boye Petersen

Medlem m er n e

Bjerringbro Folkedansere
Sæson start – Fur tur retur
Som ny medlemspleje arrangerede vi den 27. august en
tur til vores skønne Limfjordsperle Fur, hvor ca. 40 af
foreningens lystige dansere mødte friske og forventningsfulde op.
På vej til Fur lærte vi om Skive kommunes mange kultur-/kunstprægede rundkørsler, som alle havde en form
for yin/yang-sammenhæng, en interessant oplevelse,
når chaufføren tydeligvis kunne sine lektier.
Historien om Fur Bryghus’ tilblivelse/genopførelse med
dejlig små krydderier til øje & gane.
Ilede videre til Fur Færge Kro, til - ja du ved - noget
godt. Tog herefter videre på ø-fortælling med Kaj – en
indfødt af den originale slags. En herlig fortæller og
hvilken lune. Omkring Kongenshus mindepark og hjemme igen til aften, velfornøjede og klar til dansestart en
god uges tid efter.
Første danseaften fik vi virkelig indtryk af virkningen
af vores lille ”ryste sammen Fur tur retur”. Der var en
gensynsglæde og nogle fælles indtryk, der skulle bearbejdes. Nye ansigter var der også denne aften 6. september.
Et nyt tiltag i år bliver at danse med børn fra en af byens SFO’er. Vi har valgt at komme til dem, der hvor de

er, en til to gange om måneden fra kl. 14 til 15. Vi ser
frem til nogle fornøjelige timer med de unge mennesker.
Formålet er at skabe interesse for dans blandt børnene
og det er derfor også helt på frivillig basis. Det vil sige
uden nogen form for medlemsregistrering af de unge.
Annette får lidt af foreningen for at lede dem og så håber vi, at de får lyst til at danse videre. Også når vi en
dag ikke er her mere til at sætte dem i gang.
Bjerringbro Folkedansere er en forening under BIF. Vi
er ca. 45 medlemmer og har til huse ude på Enggården,
hvor vi spiller, danser og synger hver tirsdag aften gennem vinterhalvåret.
Formålet hermed er at udbrede danse og livsglæde blandt
unge og ældre i alle aldre. Ved hjælp af vores gamle nodehæfter, dansemapper og sangskat forsøger vi at give
denne arv videre til de næste generationer.
Vi afholder Forårsstævne lørdag den 10. marts 2012.
Med venlig hilsen
Bjerringbro Folkedansere, Formand
Bjarne Andersen, Skibelundvej 25, 8850 Bjerringbro
Tlf.8668 4385 – mobil: 2169 8256 mail: Endelt@bknet.dk
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Børn og unge

B&U aktivitetskalender

Til
alle
børn
og
unge

Hvornår:

Hvad:

12.-13.11.2011

Dansekursus, B&U-spillemandskursus og natbal Sdr. Felding

14.04.2012

B&U-stævne

Tørring

28.04.2012

Det Sjællandske Børnestævne

Asnæs

26.-29.07.2012

Familielandsstævne

Tommerup

I inviteres hermed til Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne, der i 2012 afholdes i Asnæs, på Bobjergskolen, Stadionvej 6, 4550 Asnæs.
Stævnet bliver et endagsstævne med opvisning i det
lokale Center om formiddagen, 400 meter fra skolen.
Om eftermiddagen vil der være 2 legestuer.
Hvis der er tilslutning arrangerer vi aftensmad med
efterfølgende legestue ved Lars Panduro og Inge Åberg,
(samt overnatning).
Vi har besluttet at tilbyde overnatning fra fredag, da
vi ved, at mange har meget lang transporttid. Vi beder jer derfor ved forhåndstilmeldingen at meddele,
om I ønsker 1 eller 2 x overnatning. Foreningerne vil
derefter få en tilbagemelding.

Program for weekenden:
Fredag:
Kl. 19.00 - 22.00 Ankomst for dem, der skal overnatte fra fredag. Medbring selv jeres
aftensmad, vi byder på en kop kaffe/the/saft m. kage/boller før sengetid.
Lørdag:
Kl. 08.00
Morgenmad for de overnattende
Kl. 09.00
Bobjergskolen, Stadionvej 6, 4550
Asnæs åbnes. Lokale anvises til omklædning.
Kl. 10.00
Åbning af stævnet v/borgmester
Thomas Adelskov, orientering til deltagere, guider og ledere.
Kl. 10.30
Samlet optog mod centeret (400 m)
Kl. 11.00-12.00 Opvisninger
Kl. 12.00-13.00 Omklædning, spisning
Kl. 13.15-14.15 ??
Kl. 14.15-16.30 Legestue for store og små
Kl. 17.30
Aftensmad
Kl. 19.00
Så er der fest
Søndag:
Kl. 08.30-09.30 Morgenmad
Kl. 10.00
Afrejse

Hvor:

Se blad:
06/11
08/11

Opvisningerne foregår i dragt og i 4 grupper. Foreningerne vælger hvilken gruppe, danserne skal danse med.
Voksne på familiehold og lignende skal selvfølgelig
ikke afholde sig fra at danse med i almindeligt tøj.
Danseprogram + løsblade kan hentes på foreningens
hjemmeside www.huffolkedansere.dk.
Hold 1, små børn, og hold 2, større børn: Rikke Rasmussen er instruktør for disse grupper både til opvisningen i centeret og til legestuen om eftermiddagen.
Hold 3 og 4: Jette Akselbo er instruktør både ved opvisningen i centeret og ved legestuen om eftermiddagen.
Vi sørger for god musik til alle grupper. Foreningens
spillemand/-mænd er meget velkomne til at spille
med, men I må gerne give besked i forvejen.
Fane: I må gerne medbringe faner, vi vil dog gerne
have besked af hensyn til fanestativ.
På skolen kan købes frugt, saft, kaffe, the, kage, sodavand og øl. I februar 2012 vil foreningerne modtage et antal skrabelodder, som vi beder Jer om at sælge, da nettoindtægten er en væsentlig del af stævnets samlede økonomi.
Forhåndstilmeldingerne - skal vi have senest den 15.
januar 2012. Den endelige tilmelding - skal vi have
senest den 27. februar 2012.
Betaling har også frist til den 27. februar 2012, konto nr. 1551 5470236487. Husk at brug ”Meddelelse til
beløbsmodtager” så vi ved hvor pengene kommer fra..
Prisen er ens for alle, både børn, unge og voksne.
Ved overnatning fra fredag-søndag, inkl. mad og stævne kr. 125,00. Ved overnatning fra lørdag-søndag, inkl. mad og stævne kr. 100,00. Stævne lørdag kr. 40,00
På Højby Ungdomsforenings hjemmeside, www.huffolkedansere.dk, kan læses indbydelse, danseprogram,
tilmeldingsskemaer mm. Siden opdateres efterhånden
som planlægningen skrider frem.
Vi håber at se rigtig mange - og glæder os til et dejligt stævne - Vel mødt!
Med venlig hilsen
Højby Ungdomsforenings Folkedansere ,Højby Sj.
Formand: Susanne Nielsen, Højbyvej 17, 4500
Nykøbing Sj., susn@nielse.mail.dk
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Annoncer

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

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

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.

Rubrikannoncer
Sælges
Fuldstændig Vejle damedragt og Øster Hornum mandsdragt med kofte
og vest, begge originalt vævet stof og mønster. Kr. 1.250 pr. stk.
3965 8988/2946 8320/bodilogpoul@gmailcom

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

Fra det arbejdende håndarbejdsværksted på Jacob Michelsens Gård, Aabenraa.
Foto: www.aalborg-reklamefoto.dk.
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Arrangør

Dato

Danske Folkedansere

Spillemandskredsen
Region Nordjylland

magasinpost-mmp

Se i
blad nr.

Tilmeld.

Odense

06/11

31.10.

Snoghøj

07/11

15.11.

Arrangement

Sted

19.11.

Dommerkursus

01.-04.01.

Nytårskursus

27.-29.01.

Elitekursus

St. Heddinge

07/11

05.12.

01.-04.01.

Nytårskursus

Snoghøj

07/11

15.11.
20.10.

05.11.

Dansekursus og legestue

Brønderslev

06/11

12.11.

Rejsefest/generalforsamling

Flauenskjold

07/11

02.11.

Region Midtjylland

26.11.

Kursus ”Sådan vinder du....”

Ans By

07/11

12.11.

04.03.

Regionsmesterskab i pardans

Frederiks

08/11

20.01.

Region Syddanmark

06.11.

Danse- og spillekursus schottis mv.

Bjert

07/11

28.10.

18.-20.11.

Instruktøraspirant- og dansekursus

Vejle

06/11

01.11.

19.11.

Aspirantbal

Vejle

06/11

12.11.

03.12.

Kursus ”Sådan vinder du....”

Særslev

07/11

19.11.

Region Sjælland

20.11.

Kursus ”Sådan vinder du....”

Roskilde

07/11

06.11.

Region Hovedstaden

06.11.

Seniorlegestue

Jægerspris

07/11

31.10.

20.11.

Kursus ”Sådan vinder du....”

Roskilde

07/11

06.11.

13.11.

Søndagsdans

Taastrup

08/11

19.11.

22.01.

Sang og dans for seniorer

Hvidovre

08/11

12.01.

Familielegestue ved Landsstævnet i Aabenraa.
Foto: www.aalborg-reklamefoto.dk

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

Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til
kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.
Formand: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup,
tlf. 4619 1134, mobil 2711 5957, e-mail mich@ramso.dk
Salg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Else Egeberg, Romdrupvej 19, 9270 Klarup. tlf. 9831 8213
spilforlag@gmail.com - www.spillemandskredsen.dk

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

Aktivitetskalender

