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Mange venlige hilsner
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St yr els e n

Deadlines
for Trin & Toner 2013

Præcis som i 2012 udkommer medlemsbladet 8
gange i 2013.
Nedenfor følger en oversigt over deadline for indsendelse af indlæg til de forskellige numre af bladet, samt hvilken uge, bladet udkommer i.
Blad nummer

Deadline

1
2
3
4
5
6
7
8

Udgivelsesuge

04.12.	 1
06.01.	 5
03.02.	 9
07.04.
18
12.05.
23
11.08.
36
08.09.
40
06.10.
44

Husk venligst:
• At indlæg bedes fremsendt som word-filer uden
specielle skrifttyper, indsatte fotos, tekstbokse, clip art – dvs det skal være 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 nummer af bladet
• At redaktionen i tilfælde af ”pladsmangel” i et
nummer forbeholder sig ret til at udsætte et
indlæg til det kommende nummer af bladet
• At rejsebeskrivelser max må fylde 3.000 anslag
(inkl. mellemrum). Send gerne billeder med.
• At alt materiale skal sendes til trinogtoner@

folkedans.dk
• At checke, at du får en bekræftelse på, at dit
indlæg er modtaget.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige jer mange tak for de gode indlæg I har sendt til os i 2012!
Vi glæder os til at modtage en masse spændende
stof i 2013!
Marianne og Dorthe

Vi byder velkommen…
Til den nye forening Folk, Musik og Dans
v/ formand Lise Tauber, Region Midtjylland.

Lisbeth Greens
25 års jubilæum
Den 1. januar 2012 var det 25 år siden Lisbeth Green
overtog styret i salgsafdelingen.
Lisbeth blev fejret den 12. september 2012 på Nørgårds
Højskole i Bjerringbro i forbindelse med afholdelse af
dragtinstruktørkurset.
Der var besøg fra styrelsen. Der blev holdt flere taler,
Lisbeth fik gaver og blomster og blev fejret med maner.
Det er helt uforståeligt, at der er gået 25 år siden Lisbeth overtog styret i salgsafdelingen, og dog alligevel.
For ser man på, hvordan hun har udviklet den gennem
årene, fra at være salg af ganske få dele, og til nu, hvor
der er et righoldigt sortiment, som hele tiden bliver udvidet alt efter udbud og efterspørgsel, kan man godt
forstå, at der er gået 25 år.
Lisbeth har igennem hele perioden været fantastisk god
til at have fingeren på pulsen, og hele tiden sørget for
nyheder, så forretningen er blevet holdt igang.
Hun har fulgt med tiden og fået oprettet netbutik, og
næsten al handel foregår via netbutikken.
Så rigtig hjertelig tillykke med 25 års-jubilæet og tusind tak for den kæmpe indsats igennem alle årene. Det
har været og er stadig uvurderligt for dragtarbejdet i
Danmark.
Dragtudvalget
Trin
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Regionsmesterskaber 2013
Knap er sæsonen startet rundt i landets foreninger, før vi begynder at snakke om aktiviteter, der sker når sæsonen næsten er slut
– men det er konkurrenceudvalgets STORE
ønske at rigtig mange par og foreninger bakker op om Regionsmesterskaberne 2013. Vores håb er, at alle regioner til næste år kan
afholde mesterskaber og så kræver det god
tid til planlægning og træning for de forhåbentlig mange par der stiller op.
De tre bedst placerede par i hver region inviteres til at deltage ved Landsmesterskaberne for regionspar, der finder sted lørdag
den 11. maj i forbindelse med DM. Dette
bliver afholdt i Lillebælts Hallerne i Middelfart.
Dansene der er udvalgt til Regionsmesterskaberne 2013 og til Landsmesterskaberne
for regionspar er:

• Bogbinderdansen (Hardsyssel) 607
• Vals
• Pariserpolka (Sønderjylland) musik i hæftet
• Dansene findes også på Danske Folkedanseres hjemmeside.
• Regionsmesterskaberne vil finde sted på
følgende datoer. Der komme yderligere
om tid og sted i det følgende nummer af
Trin og Toner.
• Region Midt: 2. marts 2013
• Region Nord: 3. marts 2013
• Region Syd: 9. marts 2013
• Region Sjælland: 16. marts 2013
• Region Hovedstaden 17. marts 2013.
Både regionernes danseudvalg og konkurrenceudvalget glæder sig til at byde rigtig
mange folkedansere velkommen til disse arrangementer i foråret.
Konkurrenceudvalget.

Interesseret talent
Det er nu 6. gang at Rikke Bertram Rasmussen har tegnet en rigtig flot julekalender,
der emmer af jul som i de gode gamle dage
og alligevel i en tidssvarende stil og streg.
Rikke er nu 16 år og går på efterskole på
Fyn, hvor hun også har lidt tid til at arbejde med tegning ud over alle de obligatoriske ting på skolen. Rikke mener ikke selv,
at hun er et naturtalent men snarere har
fundet vejen gennem det miljø hun er vokset op i og med interessen for tegning, hvor
hun allerede i en tidlig alder kunne nuancere en ”Nicolai” med forskellige udtryk.
Rikke har også arbejdet med animationsfilm
på nogle kurser, hvor der skal bruges en hel
del tegninger til nogle ganske få sekunder.
Disse ligger på youtube.
Når Rikke skal kreere en julekalender, arbejder hun på sit eget værelse, med udsigt ud
over Svendborgsund og med vinduer i østsiden af huset, hvor hun har de optimale
arbejdsbetingelser med lys og rum. Her starter det med ideen, hvor Rikke tænker på jul,
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god gammeldags hyggelig jul, hvorefter hun
laver nogle skitser til en mulig ”scene” og
en hel del figurer i mange skitser. Rikke studerer også en hel del billeder og former på
internettet for at få det rigtige udseende på
en figur eller bare for at se, hvordan de kan
se ud i de forskellige former. Når Rikke så
har studeret scene, bevægemønstre og figurer, stykker hun det hele sammen til en færdig tegning, som afsluttende farvelægges
efter alle kunstens regler med tus, farveblyant og en del gode håndværksmæssige fiduser til den endelige tegning.
Rikke kan ikke sætte tid på at kreere en julekalender, men der kan sagtens gå et par
måneder fra ide til færdig råskitse og videre til den endelige farvelagte tegning.
Den opmærksomme køber af julekalenderen
kan se en teknisk udvikling af tegningerne
gennem de 6 år der er gået, hvor Rikke har
udviklet sig på teknikkerne og ikke mindst
på perfektionen som ligger meget højt i Rikkes terminologi, ikke kun i stregen men og-
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så komposition og farvelægning. Rikke kan
andet end at tegne og farvelægge julekalender. Hun arbejder også med akvarel, som
er en hurtigere tegneform. Hun har også
været i skolepraktik på et Skulpturstøberi,
hvor hun har kreeret et utroligt flot fabeldyr, som hun selv har støbt i bronze og farvelagt.
Skulle du være i tvivl som læser, skal jeg
bekræfte at både Rikke og jeg ved, at julemanden bor på Grønland!
Henning Skov

Kur s e r

Kursus med Christian
Obel og Peter Eget
Varier din dans
Lørdag d. 24. november fra 10.00-16.00 i Odense Kultur- og Idrætshus, Stadionvej 50, 5200 Odense V.
Man kan variere sin dans på mange planer. Man kan danse flere variationer
af en typedans, men man kan også variere rytmisk og stilmæssigt.
Kurset er for konkurrencedansere og andre øvede dansere.
Kurset ligger samtidig med dommerkurset, og kursisterne skal et par gange
i løbet af dagen stille sig til rådighed for dommerkursisterne, der som et
led i dommerkurset har brug for nogle dansere at øve sig på. Denne del af
kurset vil fylde omtrent 33 %. Af samme grund er kurset delvist betalt af
LDF, og du skal som kursist kun betale kr 50,- for hele dagen.
Tilmelding på LDFs hjemmeside senest 10. november 2012.
Samme aften fra 19.30 til 23.30 samme sted afholder LDF bal med Peter
Eget og Line Gessøe.
Pris for deltagelse i ballet er kr. 100,-.
Ballet vil være uden instruktion men med fordansere. Der vil blive danset
et bredt udvalg af de mange gode danse fra hæfterne, som man aldrig eller
efterhånden kun sjældent danser til baller.
Det er muligt at spise medbragt aftensmad på kursusstedet.
Vel mødt!
Konkurrenceudvalget

Et stort tillykke
til Hold 6, som har afsluttet LDF´s 6-årige uddannelse til
dragtinstruktører:

Instruktørkursus,
Bjerringbro
Kære danser,
Går du med tanker om at uddanne dig til danseinstruktør, så sæt kryds i kalenderen ved uge 27 2013,
da vil Landsforeningen Danske Folkedansere igen
afholde Instruktør- og dansekursus på Nørgaards
Højskole i Bjerringbro.
Du skal være fyldt 16 år ved uddannelsens start,
og du skal kunne danse polka, vals, hopsa og totrin.
Du kan læse meget mere om kurset i det nye år her
i Trin og Toner, februar.
Jeg håber vi ses.
Kursusleder
Anne Kathrine Clausen

Fra venstre: Sidsel Tischbein, Merete Weile Normann, Jorunn Vrålstad, Karolina Graff, Heidi Gundersen, Hanne Rostgaard, Ann Lundekvam, Signe Magnus, Lise-Lykke Rostgaard,
Anne Kathrine Clausen

Trin
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Indbydelse til efteruddannelse
i dragtsyningsteknikker 2013
Efteruddannelseskurset i 2013 vil byde på
et spændende og eftertragtet emne, idet vi
skal fordybe os i guldbroderiets mange facetter.
Guldbroderiet har været kendt siden tidernes begyndelse og er bl.a. kendt fra egyptiske grave.
Guldtråd er beskrevet i Anden Mosebog, hvor
man beskriver, hvorledes man hamrer guld
ud i en tynd plade, som skæres i smalle
strimler som snore til at væve ind i purpurblåt, purpurrødt og karminrødt stof, så man
kan smykke de hellige klæder efter Herrens
forskrifter.
Op igennem tiden har guldbroderiet været
brugt til pragtbroderi i kirkelige, kongelige
og adelige dragter og dekorationer.
Der har således i Danmark eksisteret et professionelt guld- og sølvbroderi og dermed
læremestre for de kvinder, der kom til at
fremstille guld- og sølvnakker til de sjællandske bønders huenakker.
Vi vil på kurset komme ind på de forskellige
teknikker, der har været brugt i de smukke
sjællandske metalbroderier, og vi vil lytte
til et spændende foredrag om emnet.
Underviser vil være Lizzi Damgaard, som er
leder af Kirkelig Kunst i København, og som
før har været underviser på vore efteruddannelseskurser.
Kurset er beregnet for kursister, der har afsluttet Landsforeningens 6 årige uddannelse, men der kan optages kursister, der er i
gang med uddannelsen. Der er plads til 25
kursister, og optagelse finder sted efter først
til mølle princippet.

Kære Danseinstruktør
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Kurset finder sted på Brenderup Højskole,
Stationsvej 54, 5464 Brenderup og kursusleder vil være Inge Sølling, Bjerggården 18,
3. th., 2635 Ishøj, telefon 27631929 email:
solling@ishoejby.dk
Ankomst torsdag den 21.2.13 kl. 19.00 og
afrejse søndag den 24.2.13 kl. 15.00.
Indkvartering er fortrinsvis på dobbeltværelser og sengetøj og håndklæder skal medbringes.
Tilmelding senest den 1.12 2012 til kursusleder, se ovenfor og besked om optagelse
vil tilgå deltagerne i løbet af december og
senest den 15.1.2013.
Kursuspris vil være: kr. 4161
Tilskud fra LDF:
kr. 2061
Din medlemspris
kr. 2100
Der kan på grund af materialepris komme en
merbetaling, denne oplyses på kurset, da
den skal betales dér.
Afbudsregler: Ved afbud op til 14 dage før
kurset betales et gebyr på 10% af kursusprisen.
Ved afbud indenfor 14 dage før kurset betales et gebyr på 50% af kursusprisen.
Ved pludselig opstået sygdom betales dog
kun et gebyr på 25% af kursusprisen med
forevisning af selvbetalt lægeerklæring.
Mange venlige hilsener og på gensyn
Inge Sølling

Har du husket at tilmeld
e dig dommerkurset? Spørg kursus
lederen, om
der er plads til flere. Se
omtale i
oktober udgaven af Medle
msbladet.

Tid og sted:

Undervisere:

Praktiske ting:

Kursusleder:

Lørdag den 24. november 2012
kl. 09.30 – 16.00 på Odense
Kultur- og Idrætshus, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Birthe Jørgensen, mobil:
51744561 og Henrik Larsen tlf.:
56506585
Specifikke spørgsmål vedrørende kurset rettes til Birthe eller
Henrik.

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

Anne Kathrine Clausen, Violvej
2, 6710 Esbjerg V,
E-mail: ak@folkedans.dk

Trin
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Tilmeldingsfrist til dommerkurset er den 10. november 2012.

Stævne

Vi glæder os!
Landsstævnet i Folkedans 2013 i Hundested
får hovedsageligt base i og omkring Hundested Hallens faciliteter, der i forhold til
Landsstævnet byder på:
• Overnatning på skolen lige ved siden af
hallen
• Teltplads på pladsen ved friluftscenen
• Telt- og campingplads på stadion
• Dans i hallen og salene
• Dans på Friluftscenen
• Stævnekontor i Hundested Hallens mødelokaler
Alt i alt bliver Hundested Hallen og de omkringliggende faciliteter det centrale omdrejningspunkt gennem hele arrangementet.
Hundested Hallen er en afdeling under Idrætshallerne, der er en selvstændig kommunal
virksomhed i Halsnæs Kommune.
Udover Hundested Hallen består Idrætshallerne ligeledes af Frederiksværk Svømmehal,
Frederiksværk Hallen samt Gubben og Fyrgården. Gubben er et medborgerhus i centrum af Hundested , hvor der i løbet af stævnet vil være arbejdende værksteder. Foran
Gubben ligger Gubbentorvet, der ofte bruges til danseopvisninger, udendørsudstillinger mm. Gubben er oprindeligt navnet på
den fiskekonservesfabrik, der i gamle dage
lå i lokalerne, som i dag er ombygget til et
moderne medborgerhus, der bruges flittigt
af kommunens aftenskoler, foreninger og frivillige samt andre, der ønsker at holde et
åbent arrangement.

Fyrgården er vel nok et af landets bedst beliggende udstillings- og mødelokaler, slet
og ret! Fyrgården er den gamle fyrmesterbolig ved Spodsbjerg Fyr, der ligger smukt
på toppen af de store klinter, der vender ud
mod Isefjorden og Kattegat. Fyrgården er
nærmeste nabo til Knud Rasmussens Museum og herfra har du den smukkeste udsigt
til Kattegat, hvor du i klart vejr tydeligt kan
se Hesselø og samtidig har udsigten ind i
Isefjorden, mod Rørvig og Nykøbingbugten.
Fyrgården består af Hovedhuset, der er selve den tidligere bolig, som i dag er indrettet som udstillingshus for forskellige kunstnere. Annekset er en tidligere stald- og garagebygning, som i dag er ombygget til et
udstillings- og mødelokale, der i dag dels
bruges som undervisnings- og formidlingssted for Knud Rasmussens Museum og dels
bruges til møde- og undervisningslokale for
kommunens virksomheder, institutioner og
foreninger. Fyrgården vil i løbet af stævnet
danne rammen om dragtudstilling og det
usædvanligt smukke område er under alle
omstændigheder en dejlig gåtur værdig.
Selve Hundested Hallen er indviet i 1972,
men fremstår på trods af sin alder som en
moderne idrætshal, hvor vi udover selve hallen råder over 2 gymnastik- og træningssale samt et stort og lyst cafeteria-område.
Som stævnets centrale omdrejningspunkt og
hovedkvarter vil I i løbet af stævnet på den
ene eller anden måde stifte bekendtskab
med Hundested Hallen. I tilknytning til denTrin

ne ligger ligeledes Friluftscenen, som er en
amfiscene, der ligger i områdets dejlige natur. Friluftscenen vil i løbet af stævnet danne rammen om flere forskellige arrangementer. Sidst men ikke mindst skal det nævnes
at op mod Hundested Hallen støder Ullerup
Skov, hvor der bl.a. er anlagt et Sundhedsspor. Vi anbefaler at I i løbet af stævnet finder en time til en dejlig gåtur i dette område.
Slutteligt skal vi nævne Frederiksværk Svømmehal. Vi tror ikke på det, men skulle det
en dag være lidt gråvejr er også den et besøg værd. Til forskel fra mange andre svømmehaller, er Frederiksværk Svømmehal åben
hele sommeren. Her kan vi byde på Nordsjællands varmeste varmtvandsbassin med
massagedyser, der kan løsne enhver øm dansemuskel ,ligesom et besøg i svømmehallen
til enhver tid er et hit hos børnene.
I Idrætshallerne glæder vi os meget til at
byde stævnedeltagerne velkommen. Vi har
planlagt det sådan, at det samme personale vil gå igen gennem hele ugen og vi er allerede nu sammen med stævneudvalget i
fuld gang med at planlægge den store begivenhed, som vi glæder os meget til.
Glæd jer til en uge sprængfyldt med aktiviteter og til en uge i et område med masser
af historie, et dejligt by- og havnemiljø og
sidst men ikke mindst en fantastisk natur.
Velkommen til Hundested!
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Baskisk dans og spil med danske
kolleger i det sydsjællandske
Folkedansere og spillefolk fra Fensmark greb opfordringen fra en annonce i ”Trin og
toner” og inviterede 35 baskiske dansere og musikere på besøg. Det blev en forrygende uge i det sydsjællandske.
Af Jens-Martin Ipsen
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En lille annonce i ”Trin og toner”, afsendt fra Baskerlandet, udmøntede sig i eftersommeren i en oplevelse
af de sjældne for dansere og spillefolk i den lille sydsjællandske by Fensmark.
30 dansere og fem spillefolk i truppen Alkarkide fra området nær San Sebastian i den spanske del af Baskerlandet havde efterlyst en uges værtskab hos ”kolleger”
i Danmark. Og den anmodning blev omgående grebet
af Fensmark Folkedanserforening og De Dysted Spillefolk, som færdes under samme tag i Folkemusikhuset i
Fensmark ved Næstved.
De baskiske gæster overnattede på vandrerhjem, men
den øvrige ”forplejning” i form af bespisning, festivitas, udflugter, optrædener på torve, i forsamlingshuse
og på plejecentre samt legestuer blev klaret af frivilligt
udkommanderede spillefolk og folkedansere anført af
Ingrid og Palle Nielsen (De Dysted Spillefolk) og Marianne og Poul Nielsen (Fensmark Folkedanserforening).
I deres farvestrålende dragter (tre sæt at skifte imellem) og flotte temperamentsfulde show med kastagnetter, pinde og flag, vakte baskerne stor begejstring over
alt. Og deres optræden sluttede hver gang med, at publikum blev hevet med ind i dansen til musikken fra fløjte, harmonika og trommer.
Sprogbarrieren var til at få øje på. Med ganske få undtagelser formåede baskerne hverken at tale engelsk,
tysk eller fransk. Sproget var baskisk, men dansens og
musikkens sprog er internationalt, så de fem dages besøg viste sig også at blive en opvisning i muligheder
frem for begrænsninger på tværs af landegrænser.
Gunnar Petersen, dirigent i De Dysted Spillefolk, spottede hurtigt, at én af de baskiske danse svarede ret nø-
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je til, hvad man hos os danser til Gärdebylåtan, og så
var ballet i den grad åbnet. Til et par fælles offentlige
legestuer kunne deltagerne således pludselig sammen
med Fensmark-folkedanserne se sig selv inddraget i baskiske danse, ligesom baskerne fik lært at danse Sønderborg dobbeltkvadrille og i øvrigt blev helt vilde med
”Skomagerstykket” og skuespillet i afvisning i ”Og gå
så og gå så din vej”.
Der var festmiddag, udveksling af gaver i lange baner,
dobbelte kindkys og afskedstårer, da baskerne efter en
flot besøgt legestue og ”Skuld’ gammel venskab” i Fensmark Folkemusikhus takkede af efter et intenst danmarks-besøg hos en aktiv flok folkedansere og spillemænd i Sydsjælland.
Her har baskernes besøg konkret manifesteret sig i, at
tre baskiske danse med tilhørende melodier fremtidigt
forventes at dukke op ved legestuer i det sydsjællandske.
Et venskabsbånd blev knyttet, og allerede nu er Fensmark-folkedanserne og De Dysted Spillefolk inviteret på
genbesøg i Baskerlandet.

Det s ker i din r egio n
Region midtjylland
Fanebærerkursus
lørdag den 12. januar 2013 Kl. 1300 – 16.00
På Enggården, Jørgens Alle 42, 8850 Bjerringbro
Underviser er Jens Erik Nielsen, Odense, som er en af
forfatterne bag bogen ”Vejledning i brug af Faner”, som
LDF har udgivet.
Alle er velkomne - både børn og voksne.
Medbring: Egen fane (hvis det er muligt), skiftesko,
eftermiddagskaffe og godt humør.
Pris: 75 kr.
Tilmelding senest 6. januar 2013 til:
Lise Tauber – Helst på mail: lisetauber@get2net.dk –
eller evt. 23 72 60 37.
Danseudvalget i Region Midtjylland i samarbejde
med Bjerringbro Idrætsf. Folkedansere.

Ungdomsweekend
Fredag den 22. til søndag den 24. februar 2013.
På Ans Skole, indgang fra Lyngvænget, 8643 Ans By.
Ankomst: fredag fra kl. ca. 18.30
Hjemrejse: søndag ca. 14.30
Du kan sagtens deltage, selv om du først kan komme
lørdag.
Pris for mad, workshop og overnatning: 300 kr.
Lørdag: Workshop med Jensen & Bugge for både spillefolk og dansere.
Søndag: Workshop med Birthe Jørgensen og ? for både
spillefolk og dansere.
Du skal være min. 15 år for at deltage.
Se det samlede program i næste nummer af Trin & Toner.
Tilmelding og betaling senest 18. februar 2013 til:
Lise Tauber – Helst på mail: lisetauber@get2net.dk –
eller evt. 23 72 60 37.
Region Midtjylland i samarbejde
med Ans Folkedansere.

Indbydelse til Regionsmesterskab i
pardans d. 2 marts 2013
Region Midt indbyder til Regionsmesterskab i pardans for folkedansere d. 2 marts 2013
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
Dans
Hæfte
Bogbinderdansen Hardsyssel
Vals
Pariserpolka
Sdr.jylland

Musik
607
Hæftet

Bogbinderdansen og Pariserpolka skal danses som beskrevet i hæfterne, valsen kan frit koreograferes/varieres efter eget valg

Tid og sted: Mesterskabet afvikles d. 2 marts 13.00 –
16.00 i Gjern Kultur og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883
Gjern
Tilmelding: Tilmelding inden d. 20 januar, tilmeldingsblanketter findes på Landsforeningens hjemmeside under Konkurrencer i folkedans – Regionsmesterskaber Tilmeldingsblanketter
Pris: Deltagere betaler et gebyr på 100 kr. pr par som
indbetales til Landsforeningen samtidig med tilmelding
Præmier De tre bedst placerede par bliver præmieret,
placeringer bliver offentliggjort på konkurrencedagen
Dommere og spillemænd: Landsforeningens konkurrenceudvalg udpeger dommere og spillemænd som offentligøres senest en måned før mesterskabet (på hjemmesiden)
Danseudvalget i Region Midt

Region Syddanmark
Thyregodtræf – spillemandsmusik og
folkedans – også for børn og unge
Lørdag den 16. februar 2013
Masser af spillemandsmusik, folkedans og hyggeligt
samvær.
I løbet af dagen bliver der undervist i orkesterspil og i
forskellige valgfrie grupper.
Om aftenen er der børnedans, folkedansebal især for
unge og traditionelt folkedansebal med danseleder.
Dagens program:
Kl. 10.00-11.00 Orkesterspil
Kl. 11.00-18.00 Sammenspil i valgfrie grupper
Kl. 19.30-20.00 Spillemandskoncert med børn og unge
Kl. 20.00-23.30 Folkedansebal og stort kaffebord
Kl. 23.30-??
Natmad, spil og dans??
Valgfrie kurser:
1)	Spillemandsmusik – udtryk og betoning
v/Ove Andersen, violin, harmonika
2) Sammenspil og harmonika
v/Frey Klarskov, harmonika
3) Sammenspil
oplyses senere
4) Forspillerkursus 				
v/Bent Melvej, violin, harmonika
5) Spil til dansekursus 				
v/Vibeke H. Smidt, harmonika
6) Ungdomshold ”De skrappe” 			
v/Nina Veng, tværfløjte
7) Ungdomshold fra 11 år 				
v/ Lisbeth Pilgaard, klarinet
8) Børnehold fra ca. 7 – 11 år 		
v/Camilla Skjærbæk, klaver, klarinet, fløjte
Lykke Appelon, fløjte, Manny, klarinet, fløjte, violin
Trin
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Dansekursus kl. 13.30-17.45.
Pris 70 kr. incl. kaffebord
Instruktør er Danmarksmesteren Rune Dyekjær Pedersen, Assens
Folkedansebal ledes af Rune Dyekjær Pedersen
Folkedansebal især for unge ledes af Ulla Madsen og
Ove Andersen
Børnefolkedans med danseleder og Vibeke Smidt
Pris: 350 kr. (børne-/ungdomshold 200 kr.) incl. frokost, 2 x kaffe/sodavand, aftensmad, natmad, morgenmad og nodemateriale – udover 358 bind 1 & 2.
Ved afbud efter udsendelse af materiale betales et gebyr på 50 kr.
Det forventes at de voksne spiller til dansen om aftenen. Mulighed for gratis overnatning på skolen. Kursuscentret ved skolen udlejer værelser.
Tilmelding nu eller senest 18. januar for spillemænd
(gerne tilmelding til dansekursus inden 11. februar), til
Manny Skjærbæk, Koldingvej 38, 1.th., 7100 Vejle, tlf.
75734801 eller 30343566, mail: mannyskj@gmail.com
Ring eller skriv efter program med yderligere oplysninger.
Arrangør: Thyregod spillemænd og folkedansere
Samarbejder med Danske folkedansere og spillemænd
Region Syddanmark
De bedste hilsner fra Manny

Region hovedstaden
Sang & dans
Seniorudvalget indbyder til legestue for sang og danseglade ældre, pensionister og andre interesserede.
Søndag d. 20. januar 2013 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: 60 kr. inkl. kaffe/te, boller og lagkage.
Tilmelding nødvendig til Lissy & Ole på tlf. 43733198
eller Erik på tlf. 38713595, senest d. 10. januar 2013.
Med venlig hilsen
LDF Region Hovedstaden
Seniorudvalget

10
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Region sjælland
Region Sjælland afholder sammen med Region Hovedstaden kurset ” Sådan vinder du en pardans. Tips og
Tricks” på Klostermark Skolen, Kongebakken 17-19, 4000
Roskilde, d. 11. november kl. 10.00 – 16.00 og kurset
er gratis. Ja – ja, jeg ved godt tilmeldingen er overskredet, men prøv at kontakte Egon Agerskov, det kan
jo være der er en ledig plads. Læs mere på udsendte
indbydelse.
Husk Xet i kalenderen d. 19. januar 2013, der minder
jer om at det er den dag Region Sjælland holder medlemsmøde på Dagmarskolen, Vestervej 11, Ringsted.
Samme dag vil Astrid Haim gennemgå dansene, der skal
bruges til Landsstævnet i Hundested 2013.
Dansene er sendt ud til foreningerne. Gennemgangen
starter kl. 10.00 og varer ca. 2 timer.
Mere info om dagen vil blive sendt til foreningerne. Alle er selvfølgelig velkommen.
Mange hilsner
Poul Erik Christensen, Region Sjælland

Nytårs-legestue
Folkedanseforeningen Maj 1986 Høng afholder
Nytårslegestue i Hallelev Forsamlingshus, Hallelevvej 27,
Hallelev, 4200 Slagelse
Nytårsaften, den 31.12.2012 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

Legestue
KOM til Ølstykke og Omegns Folkedanser forenings
LEGESTUE,
Lørdag den 17.11.2012 på Græstedgård, Udlejrevej 13
B, 3650 Ølstykke.
Danseleder er Bente Drejer
Spillemænd er: Hanne Bøgh, Hardy Tagmos, Keld Tachau
og Rene Axelsen.
Kom til Fælles spisning kl. 18,00.
Eller bare kom til DANSEN fra kl. 19,30 til kl. 23,30 med
en kaffepause (lagkage/boller/småkager).
PRIS kr. 65,00
Der kan købes vand, øl og vin til rimelige priser.
VI VIL GERNE VIDE ca. HVOR MANGE, DER KOMMER TIL
DANSEN AF HENSYN TIL ANTAL LAGKAGER/BOLLER.
Mail: folkedanser@stofanet.dk eller mob. 22 52 25 56 senest søndag 11.11.2012.

Medlem m er n e

Oplevelser fra
Riesengebirge, Tjekkiet
Søndag morgen den 26. august startede vi 39 nordjyske folkedansere inklusive instruktør og 2 spillemænd
i en bus fra Jørn's Busrejser, Brønderslev – til Spindleruv Mlyn, Tjekkiet. Vi kørte gennem Tyskland til byen
Halle, hvor vi overnattede.
Mandag fortsættes rejsen. Vi kørte fra Halle i Tyskland,
videre gennem det tidligere DDR mod den Tjekkiske
grænse. Efter vi har passeret grænsen kørte vi langs
bjergkæden ”Riesengebirge” til Spindleruv Mlyn, Tjekkiet, hvor vi blev indkvarteret på Hotel Windsor.
Allerede tirsdag dansede vi 2 opvisninger forskellige
steder i Liberec, først på torvet i et kulturcenter og derefter på et plejehjem. På plejehjemmet var de meget
begejstrede for vores opvisning og dragter. De syntes
det var som et eventyr, og vi gjorde lykke.
Onsdag bød på et besøg i byen Trutnov en by i Bøhmen.
Byen er kendt som kursted for syge med børnelammelse
og har eksisteret siden krigen. I samme by tog vi med
gondol op på bjerg der var 1299 m høj, hvor vi spadserede hen til den sorte skiløjpe, hvor vi nød udsigten ud
over det smukke landskab med bjerge og dale.
Torsdag var vi på Riesengebirge museet med bjergenes
og folkenes historie. Turen fortsatte videre til Harracov,
hvor vi besøgte en glasfabrik og fik mulighed for at se,
hvordan glasset bliver fremstillet og slebet. På stedet
var også et museum og et lille bryggeri, hvor vi fik lejlighed til en smagsprøve på deres øl. Glasværket og
bryggeriet levede mest af indtægterne fra salget til turisterne.

Om aftenen havde vi Bøhmisk festaften,
med det man kalder ”Riesengebirge
Buffet” med levende musik (6 mands
orkester + sangerinde), tjekkisk dans
og øl, vin og vand ad libitum. En rigtig festlig aften.
Fredag vores sidste dag i Tjekkiet, begav vi os ud i naturen. Vi tog ud for at
se de berømte og smukke sandstensklipper. Området kaldes også for Klippebyen. Klipperne er beliggende ved Adrspach
og Teplice i et naturreservat i regionen
Broumov, ca. 500 m over havets overflade. Klipperne er
spredt over et areal på 1772 hektar. Vi kunne se forskellige dyr dannet i sandstensklipperne. For eksempel
elefanter, løver og klumpfisk. En meget smuk oplevelse.
Om aftenen hyggede vi os på hotellet med sang og musik.
Lørdag pakkede vi bussen og begyndte hjemturen. Vi
sejlede på Elben, fik rundtur i Dresden og holdt ved en
lille grænseovergang mellem Tjekkiet og Tyskland, inden vi nåede til vores overnatningshotel ved Halle i
Tyskland.
Søndag på den sidste dag blev der tid til indkøb hos
Fleggård ved grænsen, inden vi nåede til vore aflæsningssteder og ferien var slut.
Vore glade minder fra turen vil leve længe.
Ruth Toft Pedersen
Nordjyske Folkedansere, Rejseudvalget
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Så danser vi
udenfor!
Aabenraa og Omegns Folkedansere har indviet
Sønderjyllands første udendørs dansebane.
Den sidste søndag i september – årets sidste lune solskinsdag – blev
dansebanen indviet med musik og dans og kaffe i haven. Dansegulvet
er anlagt i haven hos Elin Bjerregaard og Arne Nielsen i Stollig ved
Aabenraa.
Dansebanen er lavet af et gammelt gymnastiksalsgulv, som skulle kasseres. I øvrigt et gulv, vi i Aabenraa har danset på i mange år, mens
det endnu lå i gymnastiksalen. Træet er af en kvalitet, som kan tåle
at ligge ude hele året.
Det er ikke for amatører at lægge et solidt og stabilt dansegulv på en
skrånende græsplæne, men med økonomisk hjælp fra Sydbanks Idrætslederpris, fik vi professionel assistance.
Dansebanen er lavet efter inspiration fra Sverige og Norge, hvor mange byer har dansebaner ude. Det oplever vi både ved ”Musik ved Siljan” og ved NORDLEK. Vores gulv er uden tag for danserne, men inden
næste sommer, vil der være et tag over musikken, så vi kan danse i de
lune sommeraftener, uden fare for dug på musikinstrumenterne. Det er
en helt speciel og dejlig fornemmelse at danse under åben himmel,
fremfor i store haller.
Vi glæder os meget til at bruge banen i sommerhalvåret og håber, at
spillemænd og dansere fra andre foreninger vil gøre os selskab. Vi skal
nok sige til.
Med denne dansebane føler vi os kvalificerede til optagelse i foreningen ”Dans under Stjernerne” – Nu med udsigt.
Elin Bjerregaard Aabenraa og Omegns Folkedansere.

12
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Dansetur
til Bayern
10 medlemmer af Gårslev Folkedansere, samt 3 spillemænd var fra 18.-26. August på en spændende tur i Bayern. Nærmere betegnet Vestallgäu. Gruppen boede på
Gasthof Adler i den lille by Oberreute.
I løbet af lørdagen var alle godt ankommet, så den
spændende uge kunne begynde. Søndag morgen lagde
vi ud med en lille udflugt, der bragte os til Sulzberg i
Østrig. Byen er et udsigtspunkt over området. Til den
ene side ser vi ud over Bayern, og den anden side ligger Alperne. Enkelte tinder har stadig sne på toppen.
Der var også andre smukke ting at se i Sulzberg. Bl.a.
et Gasthof, hvor skodderne havde forskellige motiver af
dragter.
Efter Sulzberg gik turen ad små veje til Pfänder, som er
et andet udsigtspunkt. Denne gang gælder udsigten den
smukke Bodensee. Vejret var med os, så det var rigtig
flot. Dagen blev sluttet af med grill og hygge i haven
ved Lene og Peters lejlighed. En skøn aften, med en
udsigt direkte til Alperne.
Mandagen blev blandt andet brugt til at øve dansene
til næste dags store tur. Om aftenen besøgte vi Schnapskabinett i Oberstaufen, hvor der blev smagt på en række spændende snapse og likører.
Tirsdag var ”Store dansedag”. Vi måtte tidligt af sted,
for at nå det hele. Vejret er jo vigtigt, når vi på én og
samme dag, skulle give opvisning i fire forskellige lande. Og vejret var godt. Den varmeste dag i år, var der
nogen, der sagde. Vi var i hvert fald over 33° i løbet af
dagen, men da vi var startet tidligt, vænnede vi os langsomt til varmen.

Medlem m er n e

Første opvisning fandt sted på Martins Platz i Chur, der
går for at være den ældste by i Schweiz. Vi vakte en del
opsigt, mens vi gik rundt og kiggede på den gamle bydel. Vi dansede og spillede en halv times tid. Opvisningen bar præg af lidt nervøsitet, men det var der nok
ingen, der lagde mærke til.
Så blev kursen sat mod Liechtenstein, kun afbrudt af
en dejlig frokostpause på rastepladsen ”Heidiland” Vi
nåede frem 5 minutter før opvisningen, og blev til stor
undring mødt af en dansktalende dame, som præsenterede sig som den danske konsul i Liechtenstein. Hun
havde læst under deres aktivitetskalender, at vi skulle
komme, og nu ville hun hilse på tossede landsmænd,
der ville danse på årets varmeste dag. Temperaturen var
nu steget til over 33° i skyggen. Og heldigt for os, var
der et par store træer, der gav skygge. Vi gav en flot
opvisning, med Fyrstens slot næsten lige over os. Også
her i Liechtenstein var der mange turister. Især unge
piger, der var vilde med mænd med høje hatte. ”Stakkels” Povl og Preben, der måtte danse med en masse
kønne unge piger. Og så blev der taget masser af bille-

der af os. Jeg er bange for, at de kinesiske piger troede
vi var Liechtensteinske folkedansere, men det kunne vi
ikke gøre noget ved.
Hastigt videre mod Dornbirn i Østrig. Også her var dansepladsen rimelig tæt på P-huset. Som alle andre steder, var opvisningspladsen valgt i den gamle bydel. Her
er fortovscafeer og som regel flest mennesker. Stedet
Trin
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vi her havde valgt, lå lige foran ”Rotes Haus”, som er
en kendt gammel bygning. Da stedet nu var Café, og
solgte is og kolde øl, nåede vi ikke meget længere. Der
var godt 31° i skyggen, så vi sparede på kræfterne. Her
i Dornbirn var der knap så mange tilskuere, som de andre steder.
Sidste opvisning fandt sted i Lindau i den gamle bydel,
der ligger på en ø for sig selv. Lige midt på havnepromenaden foran det gamle tårn. Mere centralt kan det
ikke blive. Der var endda en scene, vi kunne benytte,
og tilskuere var der masser af på cafeerne rundt omkring. Vi havde heldigvis stadig kræfter i behold til en
god opvisning i 29° varme.
Ingen tvivl om, at det havde været en lang dag, og også udmattende. 4 x 20-30 minutters opvisninger i op
til over 33° varme og i fire forskellige lande.
Er der nogen der kan slå det?
Hvis I går ind på YouTube, og søger under Bayern, Gårslev Folkedansere, så er der 14 minutters video fra dagen.
Mvh
Peter Skouenborg

fødselsdag
90 år!
Lørdag d. 20. oktober 2012 fyldte Knud Erik Petersen 90 år.
Sammen med sin hustru, Doris,
har Knud Erik i over 40 år været
medlem af Folkedanse Foreningen
for Aarhus og Omegn, hvor de stadig er vellidte og aktive dansere.
Gennem årene har Doris og Knud Erik betydet meget for
det sociale sammenhold i foreningen ved f. eks. at samle foreningens medlemmer til sammenkomster med grill,
sang, leg og dans ved deres fritidsejendom i Hadsten.
Knud Erik har gymnastiklæreruddannelse fra Ollerup
Gymnastik Højskole og virkede bl. a. på Levring efterskole, hvor han traf Doris.
I de sidste mange år, inden han gik på pension, var han
ansat som Husfader på Diakonhøjskolen i Aarhus. Her
gjorde han et dygtigt arbejde, og ved sit ligefremme
væsen var han altid populær hos eleverne, som også
mange gange nød godt af at komme til Hadsten.
Til lykke med dagen.
På Folkedanse Foreningen for Aarhus og Omegns vegne
Jørn Heltoft

fødselsdag

Julelegestue
Dans julekalorierne væk ...
Hedeboholdet i Roskilde
inviterer til
Julelegestue i Gundsølillehallen
torsdag den 27. december 2012
kl. 19.30-23.30
Spillemandsgruppen Lunterne
spiller op til dans og
Mette Lukasiewicz leder dansene.
Entré 70,- incl. Kaffe og lagkage.
Vel mødt til en hyggelig aften!
Bestyrelsen

Fedtafbrænding
BACH’ætte Jul
Den 29. december 2012 kl. 19.00 - 24.00
på Paletten*, Vesterbrogade 10, Viborg
Årets sidste chance for på en sjov og hyggelig måde
at brænde julefedtet af inden det er for sent
Forbrændingen sker under ledelse af
LONE SCHMIDT
Entré 60 kr ( ta’ sel’ kaff’ mæ)
Øl og vand skal købes
Viborg Folkedanserforening tlf. 8667 2515
flemming@kjaerup.dk
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Koldingegnens Folkedansere
fylder 80 og vil gerne fejre det i Parkhallen i Kolding
lørdag den 3. november 2012 med festmiddag og legestue. Oplysninger kan fås ved henvendelse til Inger Nielsen, tlf. 22768293 eller mail tingvifdam@stofanet.dk
eller Finn Isaksen, tlf. 75529054 eller mail hf.isaksen@
stofanet.dk
Det kan nås endnu!

dødsfald
Vi har mistet vores æresmedlemmer Aase og Orla Jacobsen. Orla døde i december 2011 og Aase i marts
2012. Begge var tidligere formænd for foreningen, og
Aase var lige til det sidste instruktør for foreningens
seniorhold.
Æret være deres minde.
Tølløse Liegstouw Forening

tak
Tak for den store deltagelse, der har været under Bodils
indlæggelse på sygehuset i Esbjerg og de mange varme
hilsner jeg har fået ved Bodils uventede død og den
store deltagelse ved Bodils begravelse.
Hans Erik Nielsen, Formand LDF region Syddanmark

Medlem m er n e

Jubilæumslegestue
Greve Folkedansere inviterer til
75 års jubilæumslegestue
På Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 48, 2670 Greve,
Lørdag den 10. november kl. 20
Berta Thomsen vil lede og udnytte alle Ramsø-spillemændenes færdigheder, så du får en rigtig god danseoplevelse.
Ud over musik og dans får du serveret kaffe og lagkage
for kun 75 kr.
Tilmelding er ikke nødvendig – men vil I sidde samlet reserverer vi gerne.
Har du lyst til at møde op kl. 17.30 til en lækker jubilæums-smørrebrødsbuffet med ost og frugt, som incl. en øl,
en sodavand eller et glas vin samt deltagelse i legestuen
koster kr. 200, så er det nødvendigt med tilmelding og
forudbetaling på konto 2343 1255615145 senest den 3.
november.
Husk navne og forening på indbetalingen.
NB! I skal selv medbring service til hele arrangementet,
men drikkevarer kan købes til rimelige priser, hvis I ikke
medbringer selv.
Info om Greve Folkedansere kan du få på
www.greve-folkedansere.dk eller ved at kontakte vores
formand Else Nørmølle på 43 90 18 78.
Vi glæder os til at se jer!

Dansefestival

BORNHOLM
9. maj - 12. maj 2013

• Nordisk Folkedanserfestival

Dansesjov
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 19. januar 2013
Den dag skal vi nemlig danse nye og spændende danse fra
indland og udland!
Vi skal på turné i Norden og forskellige lande i resten af
Europa.
Vi maler med hele paletten og danser svære og lette
danse – sjove og udfordrende – hurtige og langsomme
– måske lidt kendte, men nok mest ukendte!
Musikken leveres af Bjarne Grue Knudsen på harmonika og
Christoffer T. Dam på violin.
Dansen ledes af Vill & Susanne Plesner-Petersen
Det foregår i Kulturcentret, Poppel Alle 12, Taastrup.
Kursus fra kl. 10.00 – 17.30
Bal fra 19.30 – 23.00
Priser:
Kursus: 150 kr.
Bal: 75 kr. incl. kaffe og kage
Både kursus og bal: 200 kr.
Medbring selv frokost og kaffe. Øl og vand kan købes
Pizza til aftensmad kan købes: 50 kr.
Tilmelding senest 10/1 2013 til:
Vill Plesner-Petersen. Tlf. 25159861. Mail: svipp@mail.dk
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.
Hilsen Susanne og Vill
Dagen arrangeres i samarbejde med
Taastrup Folkedanserforening

• Dans i unikke rammer
• Bornholm – kontrasternes Ø

Det bli´r en god festival

Tlf.: 5695 8566
www.folkedans-bornholm.dk
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En have som en
Tønderknipling
Drøhses Hus på Storegade i Tønder hører under Museum Sønderjylland og rummer bl.a. Tønder Museums kniplingsafdeling. Foreningen Kniplingsfestival i Tønder har sekretariat i huset, og der er kurser i knipling for børn. Drøhses Hus er også fast udstillingssted, når
der hvert 3. år afholdes International Kniplingsfestival i Tønder.
Fra 1980’erne og indtil i dag var haven belagt med sten med et lindetræ i midten, men ifm. en nyindretning af Drøhses Hus i 2010
ønskede Tønder Museums tidligere leder, seniorforsker Inger Lauridsen, at skabe en have, som passede til det flotte hus og dets funktion.
Man kontaktede landskabsarkitet Niels Junggreen Have, som kom
med ideen til en have inspireret af en Tønderknipling.
Efter et par års ihærdigt arbejde og takket være en donation fra Ny
Carlsbergfondet kunne Drøhses Have indvies den 16. juni 2012. Og
hvilken have!!
Sekskantede rød/hvid-glaserede teglklinker, som er specialfremstillede af Petersen Tegl i Gråsten, danner kniplingens mønsterbund.
De ligeledes sekskantede blomsterbede med buksbomkanter samt
stauder, roser og forårsløg i nøje afstemte farver, svarer til kniplingens ophøjede motiver.
Væggene i haven er beklædt med trådhegn, op ad hvilket der vil
gro stedsegrøn vedbend.
Haven rummer også en skulptur i galvaniseret jern, udført af kunstneren og billedhuggeren Torkild Junggreen Have. Skulpturen består
af mange sekskanter, der ligner en kniplingsbund, og med tiden vil
de to blåregn, der er plantet ved skulpturen, forvandle den til en
”levende portal”.
Allerbagest står der et ”haveskur”, som er malet med blodmaling
(okseblod tilsat et farvestof).
Billederne viser Drøhses Have ved indvielsen i juni samt den knipling, der var inspirationskilden til havens indretning. Det er en genial idé, et spændende hus og en flot have, som absolut er et besøg værd!
Lone Schmidt

Så er det sidste frist
for at tilmelde sig årets
ungdomsstævne!!
Tilmeldingen er stadig åben, og man kan eftertilmelde
sig, hvis man skynder sig meget.
Vi har mange flotte tilbud. Kig ind på hjemmesiden,
hvor man også tilmelder sig, eller følg med på facebook,
hvor man også kan blive medlem af gruppen ”Ungdomsstævne 2012”
Vi vil gerne samle så mange unge som muligt fra alle
de forskellige sider af danse-og musikmiljøet i Danmark,
så vi opfordrer alle unge til at komme og møde gamle
som nye venner, så vi sammen kan lave årets stævne.
I WEEKENDEN 16.-18. NOVEMBER 2012 PÅ MUNKEBJERGSKOLEN I ODENSE
Har I spørgsmål, så sæt jer endelig i forbindelse med
os
Stævneudvalget
Henrik Larsen 56506585 pillerapp@mail.dk

Børne- og Ungdomsstævne 2013
afholdes i Holstebro den 6. – 7. april.
Læs mere i kommende nr. af Trin & Toner.
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Ny ungdomsforening
Til regionskonferencen i Hundested blev der i B&U-gruppen arbejdet med emnet unge foreningsløse folkedansere. Der er nemlig en stor gruppe unge mennesker i
Danmark, der dyrker folkedansen udenfor foreningslivet. De tager til stævner som fx Højby og FOD og kommer i folkemusikhusene og til polkaraves i det miljø,
der er opstået omkring konservatoriets folkemusiklinje
i Odense. De er ikke medlem af en lokalforening hvor
man møder op en gang om ugen og danser i to timer i
en gymnastiksal. Det er jo ærgerligt, da de dermed er
”usynlige” og ikke tæller med når der deles midler ud
fra det officielle Danmark.
Vi havde døbt emnet ”Tilbage i folden” og inviteret unge folkedansere, hvoraf nogle var medlem af en lokalforening og andre der var faldet fra.
Vi stillede dem nogle spørgsmål for at blive klogere på
hvad der skal til for at fastholde de unge som medlemmer. Hvad får dem til at forlade foreningslivet? Og hvad
får nogle til at blive? Hvad kan landsforeningen tilbyde
de unge, så de forbliver aktive i foreningerne? Vores
klare mål med dagen, var at opnå flere unge medlemmer af LDF. Om det lykkes vil tiden vise…
På dagen blev det besluttet at der skal oprettes en
landsdækkende forening for unge folkedansere. Foreningens formål skal være at netværke, udvikle/arrangere/
formidle træf. Via netværket er det muligt at få kendskab til alle de andre dansere, der findes udover landet.
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Via netværket kan der træffes aftaler om fælles deltagelse i arrangementer. Via foreningen/netværket at gøre det nemmere at blive indkvarteret sammen ved store arrangementer. Engagere unge som arrangører/deltagere i arbejdsgrupper for ungdomsarrangementer i regionerne samt på sigt indgå i arbejdsgruppen, der om
max 2 år overtager fuldt ansvar for afholdelse af det
årlige ungdomsstævne.
B&U-udvalget stifter foreningen, der kommer til at hedde Foreningen af 16. november 2012. Foreningen vil
være medlem af LDF. Deltagelse i ungdomsstævnet i november udløser automatisk et medlemskab af foreningen. Ellers kan man blive medlem formedelst 20 kr. Bestyrelsen vil bestå af B&U-udvalget og ungdomsstævnets stævneudvalgsformand. På ungdomsstævnet i november stemmes der om et mere fængende navn til
foreningen, ligesom der skal findes unge, der vil overtage bestyrelsesposterne. Generalforsamlingen vil blive
afholdt hvert år til ungdomsstævnet.
Foreningen skal i samarbejde med regionerne lave træf
og stævner for unge. Fx kunne vi godt tænke os regionshold for unge en gang om måneden. Forhåbentligt
vil dannelsen af denne forening føre meget andet med
sig. Nye idéer fødes og prøves af.
Efter stævnet i november vil I kunne læse mere om foreningen og dens aktiviteter her i Trin & Toner.
B&U udvalget

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 LDF’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: lisbeth@folkedragt.dk
Tlf. 7564 7564
Se udvalget i Netbutikken
– www.folkedansbutikken.dk

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

998,-

T E G L B O RG

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

518,-

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

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

Folkedragter – udlejes
Vævestue

Tinknapper

Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk

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

Telefon 7578 2227

Blanke – Mønstrede

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

FOLKEDRAGTER SÆLGES:

SÆLGES

herre Hesselø large, damer Rømø og
Skovser 38/40. Pris pr. dragt 1500 kr.
Kalundborg
Telf. 29275303.
e-mail: jernelarsen@jubii.dk

Komplet Als kvindedragt (Pøl) ca.
str. 42. Kniplet huelin, broderet tørklæde, håndsmedet sølv forklædespænde , 2000 kr.
Tlf. 74426823 –
sonja.steg@privat.dk

HARMONIKA SÆLGES

Sælges.

Koncertharmonika Excelsior, fin stand,
tæt i bælgen, alt virker, kun finstemning mangler, 6800 kr. Foto kan rekvireres.
Karina Ruby, Århus, tlf: 61799887,
rubykarina@gmail.com

Hedebodragt ( herre ) med alt fra
sko,kofte til høj hat.
Højde 175 cm,. medium.
Tlf: 20152455
e-mail : Jacobsen.annagrethe95@
gmail.com
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Arrangør
Danske Folkedansere

magasinpost-Smp

Dato

Arrangement

Sted

Se blad nr.

Tilm.

24.11.

Dommerkursus

Odense

07/12

10.11.

24.11.

Kursus: Varier din dans

Odense

08/12

10.11.

24.11.

Bal i Odense

Odense

08/12

10.11.

01.-04.01.

Nytårskursus

Snoghøj

07/12

15.11.

21.02.24.02

Efteruddannelse dragtsyningsteknikker

Brenderup

08/12

01.12.

Spillemandskredsen

01.-04.01.

Nytårskursus

Snoghøj

07/12

15.11.

Region Syddanmark

09.-11.11.

Instruktøraspirant-kursus
Fælles for alle 5 regioner

Vejle

06/12

20.10.

10.11.

Legestue for instruktøraspiranter

Vejle

07/12

07/12

18.11.

Regionens Seniorudvalg afholder ældrelegestue

Vejle

07/12

10.11.

25.11.

Kursus: Sådan vinder du en pardans, region Syd

Særslev

07/12

8.11.

09.03.

Regionsmesterskab

03.11.

Thybal

Farum

07/12

-

04.11.

Regionens Seniorudvalg afholder legestue

Hillerød

07/12

28.10.

11.11.

Kursus: Sådan vinder du en pardans,
region Sjælland og region Hovedstaden

Roskilde

07/12

28.10.

17.03.

Regionsmesterskab

11.11.

Kursus: Sådan vinder du en pardans,
region Sjælland og region Hovedstaden

Roskilde

07/12

28.10.

16.03.

Regionsmesterskab

17.11.

Rejseudvalget, rejsefest/valg

Sulsted

07/12

07.11

03.03.

Regionsmesterskab

25.11.

Instruktørtræf

Struer

07/12

10.11.

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Nordjylland
Region Midtjylland

12.01.

Fanebærerkursus

Bjerringbro

08/12

06.01.

22.-24.02

Ungdomsweekend

Ans By

01/13

18.02.

02.03.

Regionsmesterskab

Gjern

08/12

20.01.

RUBrikannoncer
Sælges.

Sælges

Østjysk dragt ( dame ) str. 42/44. Håndsyet i helt
perfekt stand. komplet.
Tlf : 20998014
e-mail : jacobsen.annagrethe95@gmail.com.

Damedragt – Ry-Silkeborg, lyngfarvet
Str. 44/46, komplet.
Tlf. 6595 1748/2337 8389

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
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

