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landsforeningen 

DEADLINES

For Trin & Toner 2014
Præcis som i 2013 udkommer medlemsbladet 8 gange i 2014.
Nedenfor følger en oversigt over
deadlines og udgivelsesuger.
Nr.

Deadline

Udgivelsesuge

1

01.12.

1

2

05.01.

5

3

02.02.

9

4

30.03.

18

5

11.05.

23

6

10.08.

36

7

07.09.

40

8

05.10.

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 forkorte og/eller eventuelt medtage indlægget
i et følgende nummer.
• At checke, at du får en bekræftelse, når du har sendt dit indlæg
til os.
Vi vil gerne sige mange tak for alle
de gode indlæg, I har sendt til os i
løbet af 2013!
Vi glæder os til en masse spændende stof i 2014!
Marianne og Dorthe

Drøm …
kom lad os danse
ved DM 2014
Det er ved DM denne gang muligt for
grupper at tilmelde sig i række 1, hvor
deltagerne enten er hold, der tidligere
har vundet DM eller et specialhold – og
række 2 er en åben række for alle opvisningshold, foreningshold eller lignende.
Og hvad er nu et specialhold i folkedans? Det har konkurrenceudvalget
valgt ikke at definere, idet der kan være
tale om forskellige hold. Der er for eksempel flere hold/dansegrupper, der
tidligere har deltaget i DM for hold – et
sådant hold kunne være et specialhold
– og håbet er et gensyn med rigtig
mange af disse hold.
Række 2 er en åben række for alle – og
her håber vi at se alle de grupper, der
tidligere har fravalgt DM, da man ikke
mente at kunne se et formål med at
stille op mod ”de garvede” DM deltagere ”Danseben” og ”Mellem Broerne”, nu
ER muligheden for at deltage i en række 2, så udvalget håber med det nye
tilbud, at se rigtig mange opvisningshold eller foreningshold til DM denne
gang.

I PAR-dansedelen af DM er der i år 3
forskellige rækker; en ungdomsrække,
en åben række og en senior række – og
som noget helt nyt bedømmes den frit
koreograferede dans i hver række, denne gang i heat med flere par, MEN det
enkelte par får også mulighed for at
danse den valgte dans som solodans
ca. ½ minut, hvor dommerne får mulighed for at se de fine detaljer hvert par
har arbejdet med frem til DM.
Husk DM-orkesteret denne gang hedder
TRIAS, fantastisk, unge spillemænd!
Det bliver fantastisk og sjovt!!
Har du læst koncepterne på www.folkedans.dk se under konkurrence og DM
– det er også her du finder tilmeldingsskema til såvel DM for hold som til DM
for par.
Har du ikke tilmeldt dig sammen med
din partner eller gruppe, ret da straks
henvendelse til Konkurrenceudvalget,
for at høre hvordan du kommer med til
dette helt forrygende arrangement.
Vi ses om ca. 6 måneder i Middelfart
Konkurrenceudvalget
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Tips
& Tricks
Dansekursus i
Regionerne med
instruktørerne
Birthe Jørgensen &
Henrik Larsen

Kom til

REGIONS
MESTERSKAB
i PARdans
på følgende datoer i 2014:
Region Syd lørdag den 1. februar
Region Midt lørdag den 22. marts
Region Nord søndag den 23. marts
Region Sjælland og Region Hovedstaden søndag den 30. marts
Håber vi ses …

Spillemand Jylland – Fyn Frederik Pustelnik
Spillemand Sjælland – Hovedstaden Henrik Jansberg
Tips og tricks til dig/jer og din/jeres dans.
Kursus i pardans for alle, der gerne vil vide mere om:
- hvordan man krydrer sin dans med variationer.
- hvordan man kommer til at danse mere harmonisk med sin dansepartner.
- hvordan man kommer til at syne af mere på dansegulvet.
Kurset udbydes i alle 5 regioner som optakt til regionsmesterskaberne
2014.
Se eventuelt ind på regionens hjemmeside.
Alle med interesse for emnet kan deltage, hvad enten man ønsker at
deltage i Regionsmesterskabet eller ikke.

Dato for Tips & Tricks kurser
Region Midt, lørdag den 2. november
Region Sjælland / Region Hovedstaden, søndag den 10. november
Region Syd, lørdag den 30. november
Region Nord, søndag den 1. december

Nord – Midt
– Syd – Sjælland
– Hovedstaden
i samarbejde med
Konkurrenceudvalget

Dans julekalorierne væk …
Hedeboholdet i Roskilde
inviterer til Julelegestue

i Gundsølillehallen
fredag den 27. december
2013 kl. 19.30-23.30
Spillemandsgruppen Lunterne spiller op
til dans og Kris Engberg-Andersen leder
dansene.
Entré 70,- inkl. Kaffe og lagkage.
Vel mødt til en hyggelig aften!
Bestyrelsen
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Indbydelse til efteruddannelse
i dragtsyningsteknikker 2014
(instruktør-dragt, praktisk og teoretisk efteruddannelse)

Så er der igen tilbud om et spændende
kursus på dragtområdet.
Kurset vil i 2014 omhandle et emne,
som ikke tidligere har været udbudt.
Emnet vil være:
5-foldede huer fra Nordsjælland og Hedeboegnen
Der vil blive undervist i:
• Syning af 5-foldede huer med stiv
nakke
• Syning af hvidt tilbehør
• Montering af bånd
Da emnet ikke tidligere har været udbudt, vil deltagerne få en enestående
chance for at lære syning og montering
af denne meget populære huetype, som
vi kender med metalbroderi på nakken.
Der vil blive mulighed for at sy en hue i
hel størrelse monteret med bånd og
hvidt tilbehør.
Der vil udover det ovennævnte blive afholdt et spændende foredrag.
Undervisere vil være Anna-Margrethe
Jonsson og Kirsten Emiland, som begge
har stor erfaring i både undervisning og
i huernes kulturelle baggrund.

Kurset er beregnet for kursister, der har
afsluttet Landsforeningens instruktøruddannelse – dragt, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter,
men der kan optages kursister, der har
gennemgået nævnte kursus andet år.
Der er plads til 25 kursister, og optagelse finder sted efter først til mølle princippet.
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 20.2.14 kl. 19.00
og afrejse søndag den 23.2.14 kl. 15.00.
Indkvartering er fortrinsvis på dobbeltværelser og sengetøj og håndklæder
skal medbringes.

Kursuspris vil være:
Tilskud fra LDF:
Din medlemspris

kr. 4.297,56
kr. 1.697,56
kr. 2.600,00

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

Tilmelding kan udelukkende foregå via
hjemmesiden www.folkedans.dk og betaling foregår med betalingskort eller
kreditkort. Tilmelding senest den
01.12.2013. Besked om optagelse vil tilgå deltagerne i løbet af december og
senest den 15.1.2014.
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Dragtsyning = Dragtsyerske
var det ikke noget?
Hvis du er interesseret i hånd
arbejde, skulle du prøve et kursus
i dragtsyningsteknikker…
Det er noget af det mest inspirerende,
der findes, kurset kommer omkring næsten alle former for håndarbejde. I
dragtudvalget sidder der en flok ”damer” med en skattekiste fyldt til randen
af en viden om håndarbejde, som de elsker at dele ud af, og som vi andre har
stor glæde af.
På kurset kommer man ud på en rejse
uden lige, der starter fra år 1700 og
frem næsten til i dag.
Du lærer alt fra håndsyning – stingtyper – mange slags broderi – kniplingssyning på tyl – strikkede nattrøjer med
stjernemønster eller strikkede huer med
flos, vævning af bånd – pibnning af hovedtøjer samt syning af mange slags
dragtdele såsom: hoser, særke eller
skjorter, huer – bul – trøje – skørt med
rynker eller folder – knæbukser – veste
– kofter – sy i skind m.m., naturligvis
med alle de spændende detaljer som
findes på de forskellige dele. Der undervises endvidere i måltagning – optegning af mønstre. Særlig spændende
6

er det at se på foreningens gamle
dragtdele, som giver en spændende læring om gamle dragtdele, materialer,
stof, tråd, bånd, garn osv. Til morgensamling fortælles der historie og om aftenen høres foredrag, eller der vises
dragter og gamle dragtdele frem, ligesom der en af aftenerne bydes op til
dans og meget, meget mere…
Vi – det afgående hold 6, som bestod af
5 Norske og 5 danske kursister – har
været ude på denne 6 år/ugers rejse, og
det har været helt igennem fantastisk.
Vi er blevet fyldt helt op med information, inspiration, iver og lærerig viden.
Man kan ikke undgå at blive ”helt høj”
af alt dette, og det er næsten umuligt at
komme ned igen, når man kommer
hjem.
Traditionen tro, så er det det afgående
hold 6, der underholder den sidste aften efter festmiddagen. Sådan blev det
også i år. Vi havde dog planlagt en
overraskelse ved at lave et helaftensarrangement. Naturligvis uden at underviserne/kursuslederen havde lugtet
lunten. Alt sammen i samarbejde med
Nørgaards Højskoles køkken.
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Der blev holdt Middelalderfest.
Der blev budt på middag i Pejsestuen.
Vi brugte middagspausen på at omdanne rummet og dække op til middelaldertaffel – i mens kogte, stegte, bagte
køkkenet så det duftede lækkert på hele skolen.
Vores festtema var: ”Dragtkavalkade”
som gik fra vikingetid over middelalde-

Dragter 

Hermed lykønskning til afgangs
holdet med afsluttet dragt
instruktørkursus samt billeder af
holdet fra deres festaften:

ren til danske og norske egnsdragter fra
1800-tallet og 1950'ernes new look
samt 70'ernes patchwork kjoler.
Vores toastmaster Frithjof og resten af
hold 6 (klædt i middelalderdragter) bød
gæsterne (alle kursisterne) velkommen,
og middagen startede da Dronning
Margrethe den 1. og Erik af Pommeren
ankom som de sidste. Under middagen
blev der fortalt om Middelalderdragter,
der var fællessang og norsk solosang af
Kirsten. Inden kaffen klædte hold 6 om
til folkedragter/Bunad, så under kaffen
fremviste vi Dragter og Bunad samt en
50'er kjole… Der blev uddelt uddannelsesbeviser og gaver fra Danske Folkedansere, der blev quizzet lidt omvendt,
sunget Tosse Maren og det blev sjov,
hyggelig og for os en rigtig god og uforglemmelig aften.
1000 TAK til køkkenet på Nørgaards
Højskole
1000 TAK til Historicum for udlån af
Middelalder-udstyr
1000 TAK til de norske kursister, der
deltager
10000 TAK til alle undervisere gennem
de 6 år
Hold 6 2013 siger 1000 TAK og på gensyn på ”Hold 7” og Efteruddannelseskursus i februar 2014.
Kirsten, Rennei, Annette, Sanne, May,
Bodil, Frithjof, Laila og Jette.

Et stort tillykke til Hold 6, der har afsluttet LDF´s 6-årige uddannelse til
dragtinstruktører.
Fra venstre: Bodil Dago, Laila Glienke, Jette Sørensen, Pia Vesterholm,
May Berthelsen, Kirsten H. Aaslund, Rennei Olsen, Annette Herbst, Sanne
Mack, Frithjof Rudstaden

Hold 6´s afslutningsfest i middelalderens tegn med Dronning Margrethe
den 1. og Erik af Pommeren samt deres hof for alle kursusdeltagere på
Dragtinstruktørkursus på Nørgaards Højskole 2013.
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stævne 

Herregårdsferie i
Jo, du læste rigtigt. Nu har LDF og DFS et tilbud, som du ikke
kan sige nej til: Et landsstævne på en herregård med et miljø, der er som skabt til folkedans og spillemandmusik. Herregården Knivholt beliggende vest for Frederikshavn vil danne
rammen om og udgangspunkt for de mange spændende aktiviteter, der hører et stævne til. Den specielle stemning og atmosfære, som møder én, så snart man kører ind på den store
gårdsplads, vil gøre Landsstævnet 2014 til noget ganske særligt. Så vær ikke i tvivl. Om du er ung eller gammel, mand eller kvinde: Kom til Frederikshavn i uge 29 og få en oplevelse,
du sent vil glemme.
Den gamle herregård kan dateres helt tilbage til 1300-tallet.
I 1700-tallet ejede herremanden på Knivholt også hele Frederikshavn, der dengang hed Fladstrand.
Knivholt har ikke noget spøgelse. Til gengæld kan den næsten 700 år gamle herregård diske op med et forsøg på giftmord, et besøg af H.C. Andersen og en have, der engang var
Vendsyssels skønneste. Der kan også fortælles om en grisk
herremand, der ikke kunne få godser nok. Ingredienserne til
spøgeri på gården skulle være til stede; endnu er intet set,
men man ved jo aldrig, hvad der kan ske en smuk sommeraften…!
Knivholt som base for landsstævnet kan byde på:
• Campingplads og fami• To store lader til dans og
liecamping tæt på gården
musik

• Grønne arealer, have og
• Hestestald til salgsboder
skov
• Gårdsplads til udendørs ak• B & U-aktivitetsmuligheder
tiviteter
• Og meget andet…
• Hovedbygning til stævnekontor
Skolelogi bliver på Abildgårdskolen, som ligger ca. 2 km
nordøst for Knivholt. Her er fine faciliteter til formålet med
god plads i såvel klasseværelserne som i de tilstødende storrum. Skolens store hal og den noget mindre gymnastiksal vil
også blive inddraget i stævnets aktivitetsprogram. Vi vil gøre
os umage for, at afstanden mellem Knivholt og Abildgårdsskolen ikke bliver et problem.
Centralt for stævnet bliver Bangsbo Museum og Bangsbo Botaniske Have. Onsdag flyttes stævnet ud i disse skønne omgivelser. Vi taler om haven til den idylliske herregård Bangsbo
i Frederikshavns sydlige udkant. Bangsbo rummer nu museet,
og det er denne herregårds have, der i dag fremtræder som
et utroligt smukt og interessant anlæg, der er i udvikling takket være en gruppe ildsjæle og velvilje fra kommunen, lokale
fonde og privatpersoner. Det vil føre for vidt her at opremse
de utallige muligheder besøgende her møder, men nævnes
skal dog den igangværende udvidelse, som antagelig er tilendebragt, når landsstævnet foregår, nemlig spaltehaven,
hvor de store bede er beplantet med alpine planter fra hele

Bangsbo museum

Knivholt
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stævne 

Nordjylland!
Palmestrand

verden. Vær med på en rundvisning i denne spændende have. Hvis du har ”grønne fingre”, kan vi være bange for, at du
glemmer, at du er kommet til byen for at danse.
Haven vil onsdag blive skueplads for opvisninger, spontane
og planlagte, med tilhørende musik, buskspil og buskdans –
er du spillemand, finder du sammen med andre i et hyggeligt
hjørne, og mon ikke der så vil være et publikum, der slet ikke
kan lade være med at tage sig en svingom eller bare nyde
musikken til den medbragte kaffe. Vi tror, at også mange af
byens borgere vil finde vej til haven denne dag.
Bangsbo Museum vil ganske naturligt danne rammen om
dragtudstillingen, som i sig selv er et besøg værd, og som et
supplement hertil skal nævnes, at museet huser en af Europas største samlinger af hårkunstarbejder. Museet rummer
desuden Det Jyske Modstandsmuseum, den største samling

fra besættelsestiden uden for Frihedsmuseet i København,
samt Ellingå-skibet, handelsskibet fra 1100-tallet. Denne udstilling er også et must, når man er på disse kanter. Men gå
selv ind på museets hjemmeside og få et overblik.
Frederikshavn by vil i stævnedagene blive præget af flot spillemandsmusik og dans på gader og pladser. Ikke mindst Fisketorvet bliver inddraget. Her åbnes stævnet med Tordenskjold skuende ud over den farverige forsamling. Statuen af
søhelten minder os om, at byen har havet og havnen at takke
for sin eksistens, såvel som trafikknudepunkt som i sømilitær
og skibsbygningsmæssig sammenhæng.
Som besøgende i byen skal man selvfølgelig se byens vartegn, Krudttårnet, der er en rest af det gamle citadel. Dette
4000 tons tunge tårn lå i vejen for værftet og havnens udvidelse. Hvad gjorde man så? Jo, symptomatisk for byen: Man
flyttede det bare – i ét stykke! Eller tag en tur op i Cloos-tårnet. Det 60 m. høje tårn placeret på den ca. 100 m. høje bakketop vest for byen giver mulighed for et fantastisk skue over
det østlige Vendsyssel og Læsø. Og Palmestranden! En vittighed, da den blev foreslået – i dag en attraktion for byen, der
byder på butikker og spisesteder for enhver smag og pengepung.
Vi glæder os til at byde jer velkommen til en uge med et højt
aktivitetsniveau, masser af musik og dans i en by omgivet af
en storslået natur.

Bangsbo botanisk have

Knivholt

Fisketorvet

Bangsbo botanisk have
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Kontingent
2014
Snart bliver efterår til vinter, men det
er jo ingen hindring for, at der bliver
danset og spillet rundt om i by og på
land. Sommerens oplevelser har forhåbentlig givet ny inspiration til den
sæson, vi nu er midt i.

Spille
mandstræf
og general
forsamling
i Danske Folkedanseres
Spillemandskreds
afholdes normalt første weekend i
marts, men i 2014 bliver den nok
rykket lidt. Læs mere om dette på
www.spillemandskredsen.dk, i
næste nummer af Trin & Toner eller
i kursus- og aktivitetsfolderen, som
udsendes sammen med girokortet i
løbet af november 2013.

Årsudgivelse
2013
findes nu i PDF format og kan
downloades via

www.spillemandskredsen.dk

Spillemandskredsens
Nytårskursus
1.-4. Januar
på Snoghøj

Spillemandskalenderen

2014 er lige om hjørnet, og dermed er
det igen blevet tid til fornyelse af
medlemskabet af Danske Folkedanseres Spillemandskreds.
På generalforsamlingen i 2013 blev
KONTINGENT for 2014 vedtaget til
uændret at være:
Alm. Medlemskab		
Ungdomsmedlemskab til
og med 25 år
Børn og unge til og
med 18 år
Gruppemedlemskab
Passivt medlemskab

150,- kr.
50,- kr.
300,- kr.
75,- kr.

Gruppemedlemskabet fungerer med,
at det er gruppens kontaktperson, der
modtager Trin & Toner, girokort og al
øvrig korrespondance. Kontaktpersonen betaler fuldt voksenmedlemskab,
mens de øvrige medlemmer af gruppen betaler 300,- kr. for voksne, 150,kr. for unge til og med 25 år og 50,kr. for børn/unge til og med 18 år. Alle
medlemmer i gruppen har de samme
rettigheder som Spillemandskredsens
øvrige aktive medlemmer med hensyn
til stemmeret, kurser, landsstævner,
optagelse i medlemsfortegnelsen samt
årsudgivelsen. Kontaktpersonen laver
en samlet indbetaling på hele gruppen og sender gruppens medlemsliste
til Spillemandskredsens kasserer.
Passivt medlemskab tegner man, hvis
man vil vise, at man støtter Spillemandskredsens arbejde, men ikke ønsker at få de fordele, der følger det almindelige medlemskab.

Thyregodtræf		
15. februar 2014

450,- kr.

Betalingsfrist er 15. december 2013 og
sikrer dig modtagelse af Trin og Toner
uden afbrydelse.
Da vi til stadighed gerne vil have et
opdateret medlemskartotek, beder vi
dig om at kontakte vores kasserer
Bjørn Kiilerich
Asåvej 50
9220 Aalborg Øst
Tlf. 98 15 86 97
E-mail: bkiilerich@stofanet.dk
hvis du har skiftet E-mail adresse,
postadresse, telefonnummer, efternavn el.lign.
Ønsker du at blive indmeldt som nyt
medlem, kontakt da Bjørn Kiilerich eller tilmeld dig online via vores hjemmeside: www.spillemandskredsen.dk.
Her kan du desuden se, hvad Spillemandskredsens forlag har at byde på
af salgsmaterialer. Det kan være, at
årets julegaveønske /-idé gemmer sig
her.
Fra styrelsens side vil vi benytte lejligheden til at sige tak for det år, der
er gået. Det har været et godt og
spændende år med mange gode oplevelser og udfordringer.
Vi ønsker alle spillemænd og læsere
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
På gensyn i 2014.
DFS styrelsen

spillemandskredsen 

Thyregodtræf – spillemandsmusik og folkedans
– også for børn og unge
Lørdag den 15. februar 2014
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:

10.00-11.00
11.00-18.00

Orkesterspil
Sammenspil i valgfrie
grupper
19.30-20.00 Spillemandskoncert med
børn og unge
20.00-23.30 Folkedansebal og stort
kaffebord
23.30-??
Natmad, spil og dans?
Valgfrie kurser:

1)		Spillemandsmusik – udtryk og betoning v/Ove Andersen, violin, harmonika
2)		Harmonika og sammenspil		
v/Tom Elbert, harmonika
3)		Blæsere og sammenspil		
v/Lisbeth Pilgaard, Odense
4)		 Forspillerkursus 			
v/Bent Melvej, violin, harmonika
5)		Spil til dansekursus 			
v/Dorthe Hoffland, harmonika
6)		Ungdomshold ”De skrappe” 		
v/Rasmus Nielsen, violin
7)		Ungdomshold fra 11 år 		
v/Rune Barslund, harmonika, irsk
fløjte
8)		Børnehold fra ca. 6 – 11 år 		
v/Camilla Skjærbæk, klaver, klarinet,
fløjte
v/Manny Skjærbæk, klarinet, fløjte,
violin

Dansekursus kl. 13.30 – 18.00:

Sjove og anderledes danse v/Ib Jensen,
Svenstrup, Als
Folkedansebal ledes af Ib Jensen og
forspiller Bent Melvej
Folkedansebal især for unge ledes af
Ulla Madsen og forspiller Ove Andersen
Børnefolkedans med danseleder og Vibeke Smidt som forspiller
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 17. januar for spillemænd (gerne tilmelding til dansekursus
inden 10. februar), til Manny Skjærbæk,
Koldingvej 38, 1.th., 7100 Vejle, tlf.
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
Tilskud fra Spillemandskredsen og KULTUR VEJLE.
De bedste hilsner fra Manny
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Det sker i
din region
Region Nordjylland

Region Syddanmark

Hjælpermøde

”Tips og Tricks”

Traditionen tro afholdes:

Søndag den 17. november kl. 13.00 –
15.00 på Knivholt Hovedgård, Hjør
ringvej 180, 9900 Frederikshavn.
Der serveres kaffe og kage, og du medbringer selv service. Der er ingen tilmelding.
Landsstævneudvalget
Frederikshavn 2014

Ældrelegestue i ”Gulkrogcentret”

Bruno Borella

kursus for dig/jer, der gerne vil udvikle
din/jeres dans
Danseudvalget i Region Syddanmark
indbyder, i samarbejde med Landsforeningens DM konkurrenceudvalg, til
kursus ”Tips og Tricks” som optakt til
regionsmesterskaberne 2014, men alle
med interesse for udvikling af egen
dans kan deltage, uanset om man ønsker at deltage i konkurrence eller ej.
Kurset er for alle, der gerne vil vide
mere om:
• hvordan man krydrer sin dans med
variationer
• hvordan man kommer til at danse
mere harmonisk med sin dansepartner
• hvordan man kommer til at syne af
mere på dansegulve
og finder sted lørdag d. 30. november
fra kl. 10.00 til 16.00
i Gymnastiksalen på Særslev Skole,
Nordfyn

Pris:

Undervisere:

150 kr. pr. person (for 3 gange) efter
den 15. dec.: 200 kr. pr. person (for 3
gange)

Birthe Jørgensen og Henrik Larsen

Baldanse
Har du lyst til at danse de gamle baldanse, indbyder Sammenslutningen og
Region Nord til tre danseeftermiddage
med gennemgang af:
Mirella – Rondo – Quadrille Francaise
Søndag den 12/1, 26/1 og 9/2 2014
kl. 13.30 – 16.30 i Vodskov skoles
aula, Kirkevej 53. Drej ind ad Langbrokrovej og Skovsyrevej.
Instruktør:

Erik Kristensen og Vita Ugilt
Spillemand:

Medbring:

Kaffe
Tilmelding:

senest den 15. december til
Vita Ugilt
Tlf. 98 46 25 33
Vita.Ugilt@pc.dk

Pris:

60,- kr. for dans, kaffe/te, brød og sang!
Danseleder:

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

Region Sjælland

Musik:

Frederik Pustelnik
Birthe og Henrik vil i samarbejde med
Frederik vise finesser, der gør at man
bliver en bedre danser.
Pris:

80 kr. for LDF foreningsmedlemmer.
150 kr. for ikke LDF foreningsmedlemmer
Tilmelding:

til Christian Jensen på c-j@stofanet.dk
eller tlf. 7557 2905 / 2145 3116 senest
d. 17. november
Medbring:

Dansesko, godt humør samt mad &
drikke til hele dagen
Vi glæder os til at se dig/jer til en meget spændende dag.
Med venlig hilsen
Danseudvalget,
Region Syddanmark
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Gulkrog nr. 9, Vejle
(gratis parkering søndag)
Søndag den 17. november 2013 kl.
13.30 – 17.00
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Søndagsdans
Søndag den 10. november kl. 10 - 16
Tips og Tricks
Vi danser sammen region hovedstaden
og region Sjælland
Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden
371B, 2640 Hedehusene
Dette er optakt til Regionskonkurrencen, som afholdes 30. marts 2014
Alle kan være med, også selv om du ikke lige ved, om du vil deltage til regionsmesterskabet.
Få pardansen til at hænge sammen
Instruktører:

Birthe og Henrik
Alle drikkevarer skal købes i baren i fritidshuset.
Helle og Poul Erik
tlf: Helle 49112635
Poul Erik 21359575

det sker i din region

Region Hovedstaden
Instruktør / medlemsmøde

Søndagsdans

Lørdag d. 18. januar 2014
Aktivitetscenter Daugården, Thujavej
10, 4683 Rønnede
Instruktørmødet starter kl. 10.00, hvor
der vil blive en orientering om landsstævnet i Frederikshavn 2014
Astrid Haim Thomsen og Jacob Koch
kommer og gennemgår stævnedansene.
Instruktører og andre interesserede
er velkommen. Det er gratis.
Kl. 12.00 spiser vi vores medbragte
mad, dertil vil regionen servere øl /
vand.
Medlemsmødet starter kl. 13.00 med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år inkl. regnskab
4. Indkomne forslag (som skal være regionsbestyrelsen i hænde 8 dage før
mødet)
5. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2015
inkl. budget
6. Valg til regionsbestyrelse
• på valg
• Hanne Hansen genopstiller
• ???
• ???
7. Eventuelt
Som I kan se mangler der 2 personer i
bestyrelsen, så er der nogle, der går
rundt med tanken om at gå ind i bestyrelsesarbejde, men ikke ved hvad det
drejer sig om, så ring til en uforpligtende snak med mig. Husk der kommer ingen ind i bestyrelsen, før man selv har
sagt JA. Vi glæder os til at se så mange
som muligt.
På bestyrelsens vegne
Poul Erik Christensen

Søndag den 10. november kl. 10 - 16
Tips og Tricks
Vi danser sammen region hovedstaden
og region Sjælland
Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden
371B 2640 Hedehusene
Dette er optakt til Regionskonkurrencen, som afholdes 30. marts 2014
Alle kan være med, også selv om du ikke lige ved, om du vil deltage til regionsmesterskabet.
Få pardansen til at hænge sammen
Instruktører:

Birthe og Henrik
Alle drikkevarer skal købes i baren i fritidshuset				
Helle og Poul Erik
tlf: Helle 49112635 – Poul Erik
21359575

Søndagsdans
Søndag den 17. november kl.12.30 16.30
Taastrup kulturcenter, Poppel alle 12,
2630 Taastrup i B-salen
Her vil vi med kyndig vejledning bevæge os rundt med lukkede øjne
og med balancen som omdrejningspunkt.
Instruktør:

Helle Larsen

Det foregår i Kulturcentret, Poppel Alle
12, Taastrup.
Kurset varer fra kl. 10 00 – 16 00
Kursusprisen er:

170 kr.
Medbring selv frokost og kaffe. Øl og
vand kan købes
Tilmelding

senest 2. januar 2014 til
Vill Plesner-Petersen. Tlf. 25 15 98 61.
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 og LDF
Region Hovedstaden.

Sang & dans
Seniorudvalget indbyder til legestue for
sang og danseglade ældre, pensionister
og andre interesserede.
Søndag d. 19. januar 2014 kl. 13.3016.30
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.

Dansesjov

Pris:

Vi gentager succesen, så sæt allerede
nu kryds i kalenderen den 11. januar
2014.
Vi skal igen holde kursus i nye og
spændende danse fra ind- og udland.
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

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

nødvendig til Lissy & Ole på tlf.
43733198 eller Erik på tlf. 38713595,
senest d. 8. januar 2014.
Med venlig hilsen
LDF Region Hovedstaden
Seniorudvalg
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Medlemmerne 

Jeg skal også
til Hundested…

Vestegnens Kulturuge
De syv kommuner på Københavns Vestegn skabte i uge 37 rammer for Vestegnens Kulturuge, et projekt der havde været i støbeskeen siden oktober 2012.
De fire folkedanserforeninger i området aftalte meget tidligt, at vi ville være
med i Kulturugen og, at vi skulle være sammen om det.
Den Lille Vendelbo, Hedehusene Folkedanserforening, Taastrup Børnedanserforening og Taastrup Folkedanserforening ville holde åbent hus på deres normale
danseaften i Kulturugen, og at vi fredag eftermiddag ville lave et stort træf i et
indkøbscenter, hvor vi inviterede kunderne til Stil indkøbsvognen og få en
dans. Valget faldt på CITY2 i Taastrup.
Det blev et fantastisk arrangement, hvor der i den halvanden time det varede,
aldrig var færre end fem kvadriller på gulvet, og hvor der vel var op mod 100
ind over gulvet i kortere eller længere tid. Deriblandt byens borgmester og LDF
regionsformand. De mange dansere fra de fire foreninger, der var med, havde
en god eftermiddag. Lørdag havde de tre foreninger i Hedehusene og Taastrup
nogle events sammen med andre foreninger i lokalområdet. En travl uge med ti
events, der også indbefattede en 25 års fødselsdag (Den Lille Vendelbo) og en
høstfest med 250 SFO’ere.
Tak til CITY2 for plads til at danse, for lån af butikslokale, så vi kunne have en
dragtudstilling i hele ugen. Tak til kommunerne, der skabte rammerne og tak til
LDF Region Hovedstaden for samarbejdet.
Ole Lundum

sådan lød det og sådan stod der på alt,
vi havde til vores landsstævne…
Det var mærkeligt at vågne op søndag
morgen efter stævnet, – hold da op er
det slut nu? Det kæmpe arbejde, som
har fyldt så meget i vores liv de sidste
halvandet år var slut. Vi var nogle stykker der kørte op til Poppelhuset, – jo
det var slut…
Vi takker hele byens befolkning, forretninger og spisesteder for den store opbakning. Ja, den lille slagter spurgte:
hvornår kommer de igen?
Nu har vi fået armene ned igen, man
kommer ikke sovende til at kunne have
sådan et stævne. Men vi er glade og tilfredse og vi har holdt en god hjælperfest, hvor vi var 100, der deltog. En stor
tak skal lyde til alle deltagere, også for
den flotte oprydning på stadion og skolen.
Endnu engang en stor tak til Halsnæs
Kommune for den store opbakning.
Også en stor tak til vores pedeller, Sejer
og John, og alle hjælperne fra stævneudvalget, – uden jer intet stævne!
Vi håber at se jer igen i Halsnæs Kommune.
P.S. Måske vi ses i Frederikshavn?
På G.D.V. Hundesteds vegne
Formand Hans Jørgen Larsen

V I GT I G M E D D E LE LS E
FRA FÅREVEJLE:

Legestue
flyttet!
Grundet sammenfald af 2 forholdsvis
nærtliggende foreningers legestuearrangementer, hvoraf det ene er et
jubilæum, har vi i Fårevejle Folkedanserforening besluttet at flytte vores legestue til den 25. januar 2014
kl. 18-23.30. – Vi ses!
Fårevejle Folkedanseres bestyrelse
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Kommentar til artikel af Lars Boye Petersen:

Den gamle
spillemand
Undertegnede og Frede Nielsen fra Højreby Spillemandslaug
har i sommerens løb arbejdet med at samle facts ind om en
nu 92-årig spillemand fra Nakskov, Ingolf Olsson. Han er
æresmedlem af ”Nakskov og omegns folkedansere”, for han
var med, da foreningen blev startet i 1937. Kernen i vores arbejde har været et interview – men der har også indgået studier i både Nakskov og Omegns arkivalier og i lokalhistorisk
arkiv. Vi har også set på Ingolfs håndskrevne noder – og her
kan man givetvis gøre fine fund. For Ingolfs noder er samvittighedsfulde afskrifter, lavet før FFF-ernes udgivelser udkom.
Ingolf er som spillemand en helt anden type, end de gamle
spillemænd med rødder i 1800-tallet. Han er en stensikker
nodespiller – og han er en typisk repræsentant for den spillemandstype, som den frembrydende folkedanserbevægelse
fremelsker. Desværre er det vist også en type, der er ved at
forsvinde, for flere af de lollandske foreninger har i dag ingen spillemand, men danser til CD-musik.
Undervejs i vores arbejde har vi fundet en pudsig foreningshistorie. Det er da f.eks. ret imponerende, at en lille provinsby som Nakskov med godt 15.000 indbyggere i begyndelsen
af 40-erne rummer mindst 3 folkedanserforeninger. Den ene
af dem endda med et medlemstal på op mod 300.
Om alt dette og mere til kan du læse i en artikel, som du finder på hjemmesiden www.folkedans.dk

Kære medlemmer,
Jeg vil opfordre jer alle til at gå ind på Landsforeningens
hjemmeside og læse den både velskrevne og meget interessante artikel, der er kommet ud af interviewet med
Ingolf Olsson. Artiklen følger både Ingolfs liv som spillemand og som menneske. Dette er en af de gode historier
om en mand, som har dedikeret sit liv til folkemusikken,
og ikke bare til folkemusikken, men til den del af folkemusikken, der er fuldstændig uundværlig, når vi skal
danse ude i alle lokalforeningerne.
Jeg vil gerne sige Lars Boye Petersen stor tak for det store arbejde med at samle facts og interviewe Ingolf, samt
for at tage initiativet til at skrive den flotte artikel. Det er
historier som denne, der viser, hvad folkedansen og folkemusikken kan gøre ved folk og hvad dedikerede folk
kan gøre ved folkedansen og folkemusikken. Lars har
med denne artikel inspireret os til at samle flere gode historier. Gode historier kan ikke fortælles for ofte. Derfor
vil jeg gerne opfordre alle, der har en god historie til at
skrive den ned og sende den til sekretariatet på dorthelarsen@folkedans.dk, så vil vi samle historierne på vores
hjemmeside, www.folkedans.dk, så alle kan få glæde af
dem. På denne måde kommer alle historierne frem i lyset og kommer os alle til gode.
Endnu engang tak for det fine arbejde.
Jan Kirk Todsen

Dansesjov
Vi gentager succesen, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen den 11. januar 2014.
Vi skal igen holde kursus i nye og spændende danse fra ind- og
udland.
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.
Kurset varer fra kl. 10 00 – 16 00
Kursusprisen er: 170 kr.
Medbring selv frokost og kaffe. Øl og vand kan købes
Tilmelding senest 2. januar 2014 til
Vill Plesner-Petersen. Tlf. 25 15 98 61. Mail: svipp@mail.dk
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Vi beklager besværet, men ligesom landsforeningen skrumper, skrumper pladsen i Trin & Toner også, så der ikke mere
er plads til en artikel på 3 sider. Men læs den, og så kan du
jo samtidig fundere over, om den slags er relevant at bruge
spalteplads på…
Lars Boye Petersen

Hilsen Susanne og Vill
Dagen arrangeres i samarbejde med Taastrup Folkedanserforening
og LDF Region Hovedstaden.
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Dansefestival

BORNHOLM

Dans i skolen,
hvad skal der til?

6. - 9. juni 2014

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

Det bli´r en god festival

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

Jeg kan se, at DIF i 2014 sætter midler af i forbindelse med den
nye folkeskolereform.
Så tænker jeg, om folkedansen kunne få en chance, her er jo
både musik, rytme og bevægelse, men hvad skal der til????
Jeg ved, at der har kørt projekter med ”dans i skolen” og at der
ikke har været den store interesse fra skolerne og nok heller
hverken tid eller penge og der er jo mange andre tilbud, men
kunne tiden være moden nu?
Jeg tænker, at vi måske er nødt til at prøve at få konstrueret
nogle danse, måske et koreograferet program for store grupper,
en serie, der kan udføres af drenge eller piger eller en blandet
gruppe, så der slet ikke skal tænkes på par i første omgang og
par-dansefatningen skal slet ikke indgå.
GangNam Style blev jo populært blandt store og små. Kan vi finde et ”navn” til en lille serie, som er sjov, hurtig og konditionskrævende – pulsen skal jo op.
Måske kunne sådanne danselege, dansesport, polkamix eller
hvad det kunne kaldes så også anvendes i fitniscentre, hvor f.
eks. zumba og andre danserytmer er blevet populære bl.a. nok
fordi det ikke nødvendigvis kræver, at man kommer parvis.
Tiden er måske inde til lidt nytænkning indenfor vores ”gamle
rammer”, hvis vi skal have flere børn og helt unge med. Det
kunne være sjovt, hvis nogle af de instruktører, der har erfaring
indenfor B&U dans kunne have lyst og energi til at starte et projekt med en kommune og måske få del i nogle af DIF-midlerne i
samarbejde med LDF.
Det kræver ildsjæle og penge, hvis folkeskolereformen skal være med til at få folkedansen ind i skolerne og vi skal ikke glemme, at mange andre foreninger/forbund også er klar med deres
gode tilbud. Det kunne være sjovt, hvis folkedansen fik en dansesko indenfor.
STRØ-TANKER fra Bente Johansen, Øhavskvadrillen
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Nordjyske folkedanseres
8 dages ferie i Litauen
Fra den 25. august til 1. september 2013
Vi 37 dansere inklusive 2 spillemænd og en leder kan med
glæde tænke tilbage på en meget vellykket tur. Smukt vejr
havde vi alle dagene – humøret var højt. – Et godt sammenhold i hele flokken og ikke mindst en god chauffør og guide
gjorde sit til, at alt forløb vel.
Vi kørte ned gennem Jylland, rundtur i København, over Øresundsbroen, gennem Sverige og til Karlskrona. Med overnatning og lækker buffet på færgen nåede vi til Polen. Næste
morgen fortsatte vi gennem Polen og nåede vores hotel
Ecotel i Vilnius, Litauen.
I Vilnius så vi enkelte af deres 50 kirker i byen, KGB fængslet, fjernsynstårnet, ravmuseet og bydelen Utopis med egen
grundlov (bydel som Christiania). En af de 41 grundlove er
”En kat skal ikke nødvendigvis elske sin ejer”. Besøgte det
flotte Trakai slot, som ligger midt ude i en sø. Så Europas geografiske centrum og besøgte en stor skulpturpark.
Vi besøgte folkedanserbyerne Smalininkai og Taurage. Her
var der arrangeret både modtagelse på rådhuset og i kulturhuset. Rundvisning, opvisning begge steder både af vores

hold og Litauerne afsluttet med fællesdans. Vi blev budt på
cikoriekaffe med mælk og en spændende kage. Om aftenen
på pindemadder, vin og ost. Et virkelig flot arrangement som
Litauerne havde arrangeret til os.
Efter mange dejlige, rige oplevelser samledes vi den sidste
aften til musik, sang og dans på hotellet. Næste dag gik det
igen hjemad.
Ruth Toft
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Børn & unge

Husk Børne- og
Ungdomsstævnet
i Viborg
den 5.-6. april 2014
B&U-dans, Viborg

annoncer 

Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

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

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

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

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

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

Materialer til

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

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
Telefon 7578 2227

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

Sælges

HarmonikaGuerrini knaphar-

Rømødragt med stort uldent sjal.
Str. Ca. 38. kr. 1500,Tlf. 20 88 52 02

Blanke – Mønstrede

monika med 96 basser.
Smuk og handy, kun 10 kg.
Sælges for kr. 4000.
Lis Søndergaard
Tlf. 42 20 07 52

FEDTAFBRÆNDING
BACH'ætte Jul
Den 29. december kl. 19.00 - 24.00 på Paletten* Vesterbrogade 10, Viborg

Silke-Annet

Årets sidste chance for på en sjov og hyggelig måde at brænde julefedtet af,
inden det sidder for fast

Tlf. 4495 0555
v/ Annet Laursen Skjelsager
Dorthesvej 2, DK-3520 Farum

Forbrændingen sker under ledelse af LONE SCHMIDT

Åben efter aftale.
E-mail: silke-annet@silke-annet.dk

Entré 60 kr (ta' sel' kaff' mæ). Øl og vand skal købes
Viborg Folkedanserforening – tlf. 8667 2515
fk@kjaerup.dk
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Sted

Se blad nr. Tilmelding

Børkop
Odense
Fredericia
Store Heddinge
Middelfart

05/13
06/13
07/13
07/13
07+08/13

20.10.13
10.11.13
Fra 09.10.13
01.12.13
01.11.13

02.01.14
08.01.14

magasinpost-Smp

Arrangement

08.-10.11.13
23.11.13
01.-04.01.14
10.-12.01.14
10.05.14

Instruktøraspirantkursus for alle regioner
Dommerkursus
Nytårskursus
Elitekursus
Danmarksmesterskab

Region Hovedstaden
10.11.13
Søndagsdans
17.11.13
Søndagsdans
11.01.14
Dansesjov
19.01.14
Sang og Dans, seniorudvalg
30.03.14
Regionsmesterskab i pardans

Hedehusene
Taastrup
Taastrup
Hvidovre

08/13
08/13
08/13
08/13

Region Sjælland
10.11.13
Søndagsdans
18.01.14
Instruktør/medlemsmøde
30.03.14
Regionsmesterskab i pardans

Hedehusene
Rønnede

08/13
08/13

Region Syddanmark
02.11.13
Kursus, udvikling egen dans
03.11.13
Kursus, udvikling egen dans
17.11.13
Ældrelegestue
30.11.13
Tips og Tricks
01.02.14
Regionsmesterskab i pardans

Aabenraa
Odense
Vejle
Særslev

06/13
06/13
07/13
08/13

Region Midtjylland
02.11.13
Tips og Tricks
22.03.14
Regionsmesterskab i pardans

Kjellerup

07+08/13

Knivholt
Sulsted

08/13
08/13

12.11.13

Vodskov
Vodskov
Vodskov

08/13
08/13
08/13

15.12.13
15.12.13
15.12.13

Region Nordjylland
17.11.13
Hjælpermøde, landsstævneudv.
23.11.13
Rejseudvalgets valg og fest
01.12.13
Tips og Tricks
12.01.14
Baldanse
26.01.14
Baldanse
09.02.14
Baldanse
23.03.14
Regionsmesterskab i pardans

Folkedanseforeningen Maj 1986 Høng afholder

Greve Folkedansere Inviterer til

Nytårslegestue i
Hallelev Forsamlingshus

Nytårslegestue

Hallelevvej 27, Hallelev, 4200 Slagelse

Nytårsaften den 31.12.2013 kl. 17.30
Medbragt mad eller festmenu.
3-retters festmenu kan bestilles senest
20.12.2013 på 2220 0344, pris 170 kr. Medbring
selv drikkevarer.
Service til fællesspisning medbringes.
Entré kr. 100 inkl. 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!
Videre info: Fmd. Ove Beck 2250 6668.

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

20.10.13
20.10.13
09.11.13
17.11.13

På Tjørnelyskolen Lillevangsvej 48, 2670 Greve
Lørdag den 4. januar 2014 kl.19.30-23.30
Bente Drejer vil lede og udnytte alle BrøndbySpillemandslaug’s 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.
greve-folkedansere.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!

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

Se blad

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