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LDF’s Vennekreds
Hvorfor en vennekreds?
På Landsforeningen Danske Folkedanseres sidste årsmøde i april udspandt der sig en debat om, hvorvidt
kontingentet til LDF var stort nok og om evt. dannelse
af en støtteforening.
På det efterfølgende regionsmøde i LDF Region Midtjylland blev denne debat genoptaget, og på foranledning
af Gitte Nødskov blev der nedsat en arbejdsgruppe til
at komme med forslag til vedtægter for en støtteforening, der skulle fremlægges på regionskonferencen i
Maribo.
Efter at forslaget har været fremlagt for LDF´s styrelse,
er støtteforening ændret til vennekreds, og de nye ”betingelser” blev herefter forelagt i Maribo den 29. august
2009.
Efter at de 5 regioners ændringsforslag blev indarbejdet, blev vennekredsen oprettet.
Da arbejdsgruppen skulle finde et formål for vennekredsen, blev vi meget hurtigt enige.
Formålet med vennekredsen er at samle midler ind til
at støtte udviklingsarbejdet i LDF med børn og unge.
Skal Landsforeningen Danske Folkedansere bestå i de
næste mange år, er det nødvendigt at få gang i arbejdet med børn og unge, således at der er nogle afløsere,
når alle vi ”gamle” stopper.
En vej frem kan være, at alle lokalforeninger under LDF
kontakter deres ”hjemkommune” for at få folkedans på
timeplanen for SFO-børn. Så kommer spørgsmålet med
det samme?
Hvad med instruktør og betaling? Hvad med at sende
en ansøgning til komiteen om støtte fra vennekredsen?
Det var et forslag – kun fantasien sætter begrænsninger for udviklingsprojekter i LDF for børn og unge.
Jo flere midler der bliver indsamlet, jo flere udviklingsprojekter kan der støttes. Med andre ord – flere medlemmer i vennekredsen – flere midler. Det er en opgave, der ikke kan klares af få lokalforeninger alene. Så
derfor håber vi, at alle lokalforeninger i LDF vil tegne
medlemmer til vennekredsen. Det kan f.eks. ske mellem
familie og venner, på arbejdspladser, ved legestuer, børnestævner eller andre stævner eller tegne sponsorater
med banker osv.
GOD ARBEJDSLYST
Arbejdsgruppen
Sonja Kongaa – Gitte Nødskov – Niels Rohde Pedersen

Landsforeningen Danske Folkedanseres
Vennekreds
Formålet med Vennekredsen er at samle midler ind til
at støtte udviklingsarbejdet i LDF med børn og unge.
Midlerne til dette skal komme fra medlemskontingent
til Vennekredsen, sponsorater og lignende. De indsamlede penge må kun bruges til ovennævnte formål, og
der skal foreligge et selvstændigt regnskab for Vennekredsen, som en del af LDF’s årsrapport.

Medlemmer
Alle kan blive medlem af LDF’s Vennekreds.
Det årlige kontingent er:
Enkelt medlem:............................................200 kr.
Par/ægtepar:...............................................300 kr.
Som medlem af Vennekredsen får du mulighed for at
tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor du bl.a. får orientering
om de projekter, der er givet støtte til.
Du kan endvidere deltage i LDF’s landsstævner på lige
fod med LDF-medlemmer og til samme pris.
Tilmelding kan ske via hjemmesiden www.folkedans.dk
eller ved at henvende sig til sekretariatet, tlf. 6618
5860.

Fordeling af midler
LDF’s B&U-udvalg udpeger 3 personer fra udvalget til
at indgå i en komité sammen med Styrelsens repræsentant i B&U-udvalget.
Denne komité tager stilling til de indsendte ansøgninger og indstiller til Styrelsen, hvilke projekter der skal
have støtte.
Styrelsen træffer den endelige beslutning.

Ansøgning om støtte
Der kan søges om støtte til alle udviklingsprojekter i
LDF for børn og unge.
Ansøgningen skal være bilagt en kort projektbeskrivelse og et realistisk budget.
Den stiles til ”Komiteen for fordeling af støtte til udviklingsaktiviteter for børn og unge”
Ansøgninger kan sendes løbende hele året, og man kan
forvente svar i løbet af 2 måneder.
Vennekredsen blev oprettet på Regionskonferencen i
Maribo den 29. august 2009
Trin
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Konkurrencedag
i folkedans 8. maj 2010

Som det kan ses har vi denne gang besluttet at også
mindre grupper kan deltage i konkurrencen.

En konkurrence i pardans
For at give alle lejlighed for at konkurrere mod jævnbyrdige vil pardanse-konkurrencen blive afviklet i 7 aldersopdelte rækker:
Børnerække 1

Så indbyder Landsforeningen Danske Folkedansere igen
til en konkurrencedag i folkedans.
Datoen er fastsat til 8. maj 2010, og vi håber, vi kan
være i Højbyhallerne i Odense.
Ligesom ved konkurrencedagen i 2008 vil der blive 2
adskilte konkurrencer.
En konkurrence i opvisningsprogrammer/frit program
for hold.
Det kan være foreningshold eller hold der er sammensat på tværs af foreningerne og regioner. Der er ingen
aldersbegrænsning for hvem der kan deltage så holdene kan frit sammensættes af børn, voksne og ældre. Der
er faktisk kun 3 betingelser der skal opfyldes. Holdet
skal bestå af mindst 2 par + spillemand/-mænd, alle
skal være medlemmer af Danske Folkedansere eller Danske Folkedanseres Spillemandskreds og det benyttede
danse- og melodistof skal være valgt indenfor genren
dansk folkelig dans og musik.
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6-9 år – Konkurrerer i 2 danse:
Tre Ting (Gamle Danse fra Fyn og Øerne) Musik 87
	Træde Mus Ihjel (Gamle Danse fra Randersegnen) Musik 236
Børnerække 2 8-12 år – Konkurrerer i 2 danse:
Bogbinderdansen (Gamle Danse fra
Hardsyssel) Musik 607
Damernes fornøjelse (Gamle Danse fra
Fyn og Øerne) Musik 92
Juniorrække
11-15 år – Konkurrerer i 3 danse:
	Skotsk fra Vestjylland (Gamle Danse
fra forsk. Egne) Musik 56
Pariserpolka (Hæfte III) Musik 40
Femskaft (Gamle Danse fra Møn) Musik 489
Ungdomsrække 14-19 år – Konkurrerer i 3 danse:
Skomagerskotsk (Gamle Danse fra Fyn
og Øerne) Musik 88
Syvspring (Gamle Danse fra Hardsyssel) Musik 233
Varsoviane (Gamle Himmerlandsdanse) Musik 130
Unge Voksne
18-30 år – Konkurrerer i 3 danse:
Den bette jydsk’ (Gamle Danse fra
Hardsyssel) Musik 595
Udøbt (Gamle Sallingdanse) Musik
263
Springfort (Gamle Danse fra Vejle Vesteregn) Musik 533 (der må skiftes
mellem bøjede og strakte arme i løbet af de 2 minutter)
Åben række I
(30 år-?) – Konkurrerer i 3 danse:
Ballehopknæk (Gamle Danse fra Randersegnen) Musik 231
Sjijnmyravalsen I (Gamle Danse fra
Bornholm) Musik 568

St yr els en

	Spids-Polka (gamle Danse fra Møn)
Musik 485
Åben række II (20 år-?) – Konkurrerer i 3 danse:
Rheinlænderpolka
Vals
Sønderhoning
I åben række I og børne- og ungdomsrækkerne er
vægten lagt på danse med en fast melodi til en fast
koreografi, og her må man holde sig til kildematerialets specifikke beskrivelse af dansen. I åben række II er der derimod lagt vægt på typedanse uden
fast melodi og koreografi. I åben række II må der
altså frit improviseres indenfor de rammer som melodien giver, så længe de valgte variationer har relation til genren dansk folkelig dans og musik.
Belært af erfaringerne fra konkurrencedagen 2008
vil børne- og juniorrækkerne blive afviklet først med
præmieoverrækkelse straks efter konkurrencernes
afslutning. Desuden vil der om eftermiddagen blive
en B&U-legestue.
Konkurrencedansene til de enkelte rækker kan du
også finde på www.folkedans.dk sammen med koncepterne for begge konkurrencer eller du kan bede
om at få dem tilsendt fra sekretariatet.

Det foreløbige program for konkurrencedagen ser således ud:
Om formiddagen vil der være lydprøver for gruppernes spillemænd.
Kl. 13.00
starter konkurrencerne
Kl. 18.30	fællesspisning. Vi håber at kunne komme med et godt tilbud på maden.
Kl. 20.00
legestue
Da mange vil have langt hjem vil der være mulighed for skolelogi mod betaling. Der vil ikke være
mulighed for campering ved hallen/skolen. Vi henviser til offentlige campingpladser.

Hvordan tilmelder du dig til konkurrencerne ?
Der vil være tilmeldingsblanketter på www.folkedans.dk til begge konkurrencer eller du kan rekvirere tilmeldingsblanketter fra sekretariatet. Tilmelding senest 15. februar 2010
Sæt kryds i kalenderen ved den 8. maj 2010 og start
træningen nu. Bed din instruktør om at tage dine
konkurrencedanse på programmet i vinter eller overvej om ikke jeres forårsopvisning fortjener at blive
set af et større publikum og blive sammenlignet
med naboforeningens.
Konkurrenceudvalget

Nyt fra

Internationalt
Udvalg
Der er modtaget henvendelse fra en belgisk
gruppe, De Moeffleer (www.demoeffeleer.be),
som ønsker udveksling, hvor man det første
år besøger gruppen i Belgien og De Moeffleer
besøger den danske forening i det efterfølgende år.
Evt. interesserede kan henvende sig til Herman Laenen, telefon: 0032 15 31 37 13 eller
fam.laenen@hotmail.com
Inge Sølling
Formand for Int. Udvalg

i skal lige huske…
at Trin & Toner ikke udkommer i december måned. Derfor bør arrangementer mv., der foregår i januar
2010, annonceres i novembernr.
Jeg beder desuden allervenligst
om, at alle mails med indlæg/
annoncer sendes til trinogtoner@folkedans.dk.
På forhånd tak!
Lone Schmidt
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Kur s er

Indbydelse til Dommerkursus
Lørdag den 21. november 2009

Grib chancen som instruktør til at lære nyt på et spændende kursus med udfordrende opgaver og lærerige diskussioner!
Formålet med dommerkurset er dels at få uddannet flere dommere, dels at give interesserede instruktører indsigt i, hvordan der bedømmes på konkurrencedagen.
Derfor kan alle, der har gennemført LDF’s eller DGI’s instruktøruddannelse for voksne eller B&U, eller hvis du
har undervist et hold i nogle år, optages på kurset. Er
du i tvivl om du kan optages, ret da henvendelse til
kursuslederen.
Tid og sted:
Lørdag den 21. november kl. 09.30–16.00 på Højstrupskolen, Rismarksvej 80, 5200 Odense V.
Indhold:
· Deltagerne forventes at have læst koncepterne for
konkurrencedagen for både hold- og parkonkurrencen. Med koncepterne som udgangspunkt vil vi tage
en snak om dommerrollen og de beslutninger, man
som dommer må træffe.
· Vi vil komme ind på ligheder og forskelle i bedømmelsen af par- og opstillingsdanse i forhold til bedømmelsen i disciplinerne pardans, frit og obligatorisk program.
· Vi vil berøre emner som beskrivelseslæsning, fatninger, svikt, udstråling, kropsholdning, rytmik, trin og
helheder og vægtningen af disse i de enkelte konkurrencediscipliner
· Vi vil grave dybere end beskrivelserne og arbejde med,
hvilke elementer et dansetrin består af. Snakke om
hvad der er afgørende for kvaliteten af den dans, der
bliver resultatet.
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· D
 ette for at fokusere mere på graden af dans for det
enkelte par/den enkelte gruppe, og mindre på rigtigt
eller forkert.
· Dagen vil indeholde mest mulig praktisk bedømmelse af dansere, både enkelte par, flere par sammen og
opstillingsdanse.
Kursusleder:
Gitte Nødskov, Kingosvej 20, Frederiks, 7470 Karup J.
Tlf. 8666 2361. E-mail: gitte.noedskov@dlgmail.dk
Undervisere:
Birthe Jørgensen og Henrik Larsen.
Praktiske ting:
Der serveres kaffe/te m. brød ved ankomst og om eftermiddagen. Frokosten skal man selv medbringe.
Pris:
Kursuspris:................................................ 1140 kr.
LDF-tilskud:................................................790 kr.
Din LDF-medlemspris:................................350 kr.
Tilmelding:
Senest 31. oktober 2009 til Landsforeningen Danske
Folkedansere, Enrumvej 6A, 5270 Odense N.
Tlf. 6618 5860, e-mail: folkedans@dif.dk eller på hjemmesiden www.folkedans.dk

Kur s e r

Nytårskursus
på Højskolen Snoghøj 2010
Dansekurset, der altid er fyldt til sidste plads
Kom og vær med på et af Danmarks mest populære folkedanserkurser. Inpirationskursus i folkedans på Højskolen Snoghøj 1. – 4. januar 2010. Kurset, hvor der læres
mange, nye danse til fabelagtig, god spillemandsmusik
– samtidig med, at hygge, socialt samvær, tradition og
glade mennesker har højeste prioritet. Skynd dig med
din tilmelding - der er rift om dette kursus!!!! Landsforeningen Danske Folkedansere indbyder til det traditionelle inspirationskursus i folkedans på Højskolen Snoghøj, 7000 Fredericia i dagene 1.–4. januar 2010.

Ankomst d. 1. januar kl. 14.00-15.00.
Afrejse d. 4. januar efter middag.
Kurset, som holdes sammen med Spillemandskredsen, er
beregnet for både danseinstruktører og dansere, der ønsker nogle oplevelsesrige dage med folkedans og spillemandsmusik.
Selv om kurset er baseret på et vist kendskab til dansk
folkedans, vil dansere med blot et par sæsoners erfaring
kunne få et udmærket udbytte af dette kursus.
I programmet er der naturligvis også indlagt en sang-time eller to, hvor vi synger efter den nye sangbog, samt
et kulturhistorisk foredrag, hvor der fortælles om dansehistorie fra Præstø og Avernakø.
Den sidste aften skal vi selvfølgelig have fest, så har du
idéer til underholdningen, så tag dem endelig med, så vi
kan få en hyggelig og fornøjelig aften ud af det!

Kursusleder:
Per Sørensen, Ravnevej 14, 6000 Kolding, tlf. 75535069

Danseinstruktører:
Anette Bech-Dalstrup, Horsens, tlf. 7582 1736
Carsten Jørgensen, Valby, tlf. 2814 4618

Spillemænd:
Ove Andersen, Øster Bjerregrav, tlf. 8641 0041
Bent Melvej Nielsen, Viborg, tlf. 8663 7372
Kristian Jørgensen, København, tlf. 2085 6025

Pris:
For kursus, logi og forplejning.................... 1.790,- kr.
I alt for LDF/DFS medl............................ 1.790,- kr.
For kursus, excl. logi og forplejning................ 790,- kr.
I alt for LDF/DFS medl............................... 790,- kr.

Indkvartering:
Indkvartering på skolen er på to- eller tre-sengsværelser,
indkvartering med madras på gulvet kan forekomme. Prisen for logi er incl. dyne
og pude (hvis der er specielle ønsker, skal det angives ved tilmelding).

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

OBS:
Tilmelding og betaling:
Tilmeldingsskema findes
bag i dette Trin & Toner
"Danseben på Nytårskursus - Snoghøj 2009"
og sendes til:
Danske Folkedanseres Sekretariat
Enrumvej 6A, 5270 Odense N, tlf. 6618 5860,
senest d. 15. november 2009.
Tilmelding er først gyldig, når indbetalingen er modtaget på sekretariatet. Ved afbud tilbageholdes 10 % af
kursusafgiften til administrationsomkostninger.
Hvis kurset bliver overtegnet, modtager de sidst tilmeldte besked herom. Dette betyder, at deltagelse kan påregnes, hvis man ikke modtager anden besked.
Deltagerliste og program vil blive udsendt primo december.
Vel mødt for både nye og ”gamle” deltagere til nytårskurset på Snoghøj.
Per Sørensen, kursusleder

Hefter:
Ved undervisningen benyttes fortrinsvis hefterne ”Præstø”
og ”Avernakø”. Hefterne kan købes på kurset.
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L a nd s stæv n e

Lolland-Falstersk musik
1700-talsnodebøger og spillemandsslægter
Vidste du, at den ældste version af ”Kong Christian” er
nedskrevet af en lollandsk teologistuderende. Melodien
indgår i Ewalds syngestykke ”Fiskerne”, og forklaringen
er, at især den yngste af brødrene Bast omgikkes Ewald
ganske flittigt. – måske endda for flittigt, for Ewald var
absolut til værtshusbesøg – og Povl, som den yngste
bror hed, var 11 år om at læse teologi. Til gengæld endte han som stiftsprovst ved Domkirken i København.
Brødrene Bast er født i Horslunde på Nordlolland, hvor
deres far var degn.
Den ældste bror, Christian Frederik, har nedskrevet første del af den berømte nodebog, lillebror den sidste.
Og der er tale om en skat af iørefaldende dansemelodier: menuetter og engelskdanse og marcher.
Men Lolland er kendt for andre 1700-tals nodebøger: Så
sent som i 1991 fandt man på Ålholm slot en stor samling noder, som havde tilhørt Otto Ludvig von Raben
(1730-91), greve på Ålholm Slot. Grev Raben var en
meget ivrig fløjtespiller, der havde lært at spille hos
nogen af Europas førende fløjtenister. Mange af noderne er fin koncertmusik: kammermusik, fløjtekoncerter osv.
Men ikke alt: Der er også syv
bind med 2500 danse- og ariemelodier for solofløjte. Det er
kendt, at greven faktisk af og
til deltog i bøndernes baller –
og måske endda spillede med?
En tredje nodebog er ”Reventlow-bogen” dateret 1799. Ind
til det modsatte er bevist, regner vi den her på Lolland for
lollandsk og knytter den til en
sønnerne af statsministeren fra
Christianssæde (C.D.F. Reventlow – ham med landboreformerne). Bogen rummer først og
fremmest engelskdanse, og til
hver melodi er der en dansebeDe gamle spillemænd kunne såmænd
skrivelse i form af et dansediavære nogle bistre herrer!
gram.
Ved landsstævnet 2010 gør vi en del ud af de 3 nodebøger, både fordi vi er stolte af dem – og fordi det er
utroligt iørefaldende, elegant musik: melodier herfra
indgår i spillemandskoncerten, vi bruger musik fra nodebøgerne til gudstjenesten, vi arrangerer danse- og
musik-workshop i lollandsk 1700-tal.
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Vidste du, at ovennævnte
C.D.F. Reventlow var inkarneret modstander af
stadsmusikant-væsnet, der
i et par århundreder betød,
at nogle få musikanter havde eneret på at spille i et
område. Først da der i år 1800 kom en forordning (foranlediget af Reventlow?), der blandt andet gav musikken i landdistrikterne fri, så dukkede der pludselig navngivne og navnkundige spillemænd op af anonymitetens
mørke. Reventlow engagerede sig for øvrigt også i skolelov og læreruddannelse og skal i høj grad have æren
for den violinspillende skolelærer, der i generationer
udgjorde basis i dansk musikliv.
Som i alle andre dele af landet er der navnkundige spillemandslægter. Et interessant eksempel er slægten Adrian der en gang i 1500 tallet indvandrede fra Holland:
Ældste kendte spillemand er Lars Adriansen (1783-1865),
bødker, husmand og krybskytte i Karleby på Falster. Han
havde to sønner, der begge spillede: Lars Larsen Adrian
(1815-1898), husmand i Sdr. Kirkeby, og Peder Larsen
Adrian (1825-1906), bødker og kusk i Karleby.. Sidstnævnte havde 5 sønner, der alle spillede. Den kendteste er Hans Adrian (1853-1924), som i 1915 nedskrev
de dansemelodier, som han huskede, at faderen Peder
Adrian spillede; og hvoraf en del også blev spillet af
bedstefaderen. Adrians nodebog indtager en særstilling, fordi den har karakter af folkemindeindsamling,
og melodier fra denne nodebog indgår med ganske stor
vægt i FFF’ernes ”Gamle danse fra Lolland-Falster”.
Ved Spillemandskoncerten er andre spillemænd naturligvis repræsenteret: En lokal berømthed er musikdirektør Borcher Madsen, 1815-1897. Hans kompositioner
står spredt rundt i lokale spillemandsbøger og vidner
ved deres antal om hans popularitet. Hans Hansen (f.
1867) fra Nagelsti, Østlolland og Niels Christian Andersen (f. 1839) fra Sandby, Nordlolland har også leveret
melodier.
Lolland-Falster var i 1700- og 1800-tallet en slags mellemstation for melodier, der vandrede ind i Danmark fra
syd, øst og vest. Måske er det derfor, at repertoiret er
så stort. Vi glæder os til at præsentere en lille smagsprøve af den store musikskat, som vi har her på sydhavsøerne.
Lars Boye Petersen, Stævne-musik-direktør

Spillem ands kr eds en

Nytårskursus
på Højskolen Snoghøj 2010

Grib dit instrument, pak kufferten og tag til Snoghøj
til årets første spillemandskursus.
Skynd dig med din tilmelding – Vi har kun 15 pladser
på kurset!!!!
Spillemandskredsen indbyder til det traditionelle nytårskursus på Højskolen Snoghøj, 7000 Fredericia.

Ankomst d. 1. januar kl. 14.00-15.00.
Afrejse d. 4. januar efter frokost.
Kurset holdes sammen med Landsforeningen Danske Folkedanseres dansekursus og der vil være en del sammenhæng med dette kursus. Det betyder, at det vil summe
af spillemandsmusik og dans i hele kursusforløbet.
Kurset vil give dig inspiration til at komme videre med
dit spil, til at spille sammen med andre til koncert i kirken, til legestue og i mindre grupper.
Undervisningen vil være baseret på både node- og gehørspil og en del af melodivalget vil være fra dansehæfterne fra Præstø og Avernakø.
Den sidste aften skal vi selvfølgelig have fest, så har du
idéer til underholdningen, så tag dem endelig med, så vi
kan få en hyggelig og fornøjelig aften ud af det!

Kursusleder:
John Eliasen. Hornsleths Alle 17 B, 8500 Grenaa,
tlf. 86 32 56 02, Mail: 17b@stofanet.dk.

Pris:
For kursus, logi og forplejning.................... 2.350,- kr.
- tilskud fra Spillemandskredsen..................... 500,- kr.
I alt for medlemmer............................... 1.850,- kr.
Pris for ikke-medlemmer............................ 2.350,- kr.

Indkvartering:
Indkvartering på skolen er på to- eller tre-sengsværelser,
indkvartering med madras på gulvet kan forekomme. Prisen for logi er incl. dyne og pude (hvis der er specielle
ønsker, skal det angives ved tilmelding).

Medbring:
358 bind 1 og 2 samt dansesko, hvis du vil danse og
husk sengelinned og håndklæder.

Tilmelding:
Tilmelding pr. telefon eller mail til John Eliasen hurtigst
muligt og senest d. 15. november 2009.

Betaling:
Betaling sker samtidig med tilmeldelsen til Spillemandskredsen girokonto 9736158 (brug korttype 01). Husk at
opgive navn ved indbetalingen, så vi kan se, det er dig,
som betaler.
John Eliasen, kursusleder

Instruktør:
Johnnie Frederiksen, Ringe, tlf. 62 62 14 86

HUSKETAVLE FOR DFS:
Region nordjylland
09. oktober

Sammenspil

23. oktober

Sammenspil

06. november

Sammenspil

07. november

Spillemandskursus og legestue, ”Ridemandsmølle”, Godthåb

20. november

Sammenspil

Region midtjylland
23. oktober

Spillemandskursus i Les Lanciers, Spjald Skole
Trin
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Oktobertræf 2009 Gå mere med i Lunden
Spillemandstræf – Dansekursus – Bal
Lørdag den 17. oktober 2009 afholder Silkeborg og Omegns Folkedansere spille- og dansetræf i Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg.
Spillemandskurset foregår i tiden 13.00 til 17.00. Vi byder velkommen fra kl. 12.30.
I år har vi fornøjelsen af at byde velkommen til Johnnie
Frederiksen fra Ringe, som vil tage sig kærligt af spillekurset.
Her får spillemændene virkelig en fantastisk medrivende
spillemand, som med sin harmonika og ikke mindst sin
personlighed vil få spillemændene til at yde deres bedste og til at få en sjov og god dag.
Dansekurset er lagt i hænderne på Hanne Mølgaard fra
Viborg. Hanne er kendt i vide kredse for sin dejlige humor og skønne tilgang til at få os til at lære noget. Hanne kommer med et spændende program og det er helt
sikkert at alle får noget med hjem. Kurset løber på samme tid som spillekurset – altså fra 13.00 til 17.00.

Der er bal fra 19.30 til 23.30 med Hanne som instruktør
og det store spillemandsorkester under ledelse af Johnnie Frederiksen og Jens Kr. Jensen.

Tilmelding:
Spillemænd: Jens Kr. Jensen, Anemonevej 9, Silkeborg
– tlf. 8680 1396
Dansere: Teddy Schøler, Skægkærvænget 3, Silkeborg –
tlf. 8685 5376
Tilmelding spillemænd og dansere senest den 13. oktober 2009.
Dansere kan bestille aftensmad. Dette skal ske senest
den 13. oktober 2009.
Se www.totrin.dk

Yderligere oplysninger:
Mona Mejlby, 8680 1396

FFS og Harald Haugaard
bag åbningskoncerten på WOMEX

Åbningskoncerten The Great Nordic Night brager igennem den 28. oktober i DR’s Koncertsal.
Åbningskoncerten til den verdensomspændende messe
for verdensmusik, Womex, der til oktober for første gang
rykker ind i København, bliver et af de største fællesnordiske arrangementer nogensinde indenfor den traditionelle musik. Med den fynske violinist og komponist
Harald Haugaard bag roret vil et stjernespækket nordisk
band indtage Studie 1 i DR’s Koncertsal med kunstnere
fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Færøerne, Sameland og Grønland. DR sender fra hele koncerten i samarbejde med nordiske kanaler.
The Great Nordic Night fortæller i musik, sang og lys
om nordboernes liv, historie og natur, og koncerten
præsenterer mangfoldigheden, nuancerne og ikke mindst
kraften i den urgamle nordiske musik. Grundstammen
på scenen er The Great Nordic band, som tæller nogle
af de bedste musikere på den nordiske musikscene, så
som Roger Tallroth (guitar), Ragnhild Furebotten (violin) og Tapani Varis (bas). Bandet backer en række markante vokale og instrumentale solister, så som den norske hardanger fele spiller Annbjørg Lien, den færøske
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sanger Eivør og den svenske multiinstrumentalist Ale
Möller.
Producer Harald Haugaard siger om koncerten:
”Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver et festfyrværkeri af
nordisk musik med deltagelse af toppen af den nordiske
folkemusik. Alle de medvirkende kunstnere glæder sig til
koncerten, alene af den grund, at der vist ikke tidligere
har været afholdt en koncert med så mange gode og forskelligartede kunstnere på scenen på samme tid”.
På www.youtube.com/greatnordicnight kan man følge
med i Harald Haugaards forberedelser til koncerten.
The Great Nordic Night
Onsdag d. 28. Oktober, kl. 20.00
Københavns Koncertsal/Studie 1
Vision og koncept: Harald Haugaard
Produktion: Harald Haugaard & Folkemusikkens Fælles
Sekretariat.
Arrangeret i samarbejde med WOMEX og WORLD Music
Fair Copenhagen. Billetter til koncerten koster 275 kr.
og kan købes via Billetnet.

Spillem ands kr eds en

25 års jubilæum

Jelling Spillemandslaug havde 25 års jubilæum i 2008. I
den anledning snakkede de i orkesteret om at udgive en
CD. Efterhånden som udvælgelsen af numrene skred frem
stod det klart at projektet blev mere omfattende end først
ventet.
Det færdige resultat er en CD, der indeholder 14 dejlige,
traditionelle danske spillemandsmelodier. Melodierne er
valgt fra nodemappen med de melodier Jelling Spillemandslaug har spillet gennem årene. Hver melodi har sin
lille historie, som kan læses i den medfølgende ”pixibog”.
Repertoiret er afvekslende og alsidigt og CD’en bærer præg
af, at melodierne er solidt gennembearbejdede inden indspilningen. Instrumenteringen skifter fra melodi til melodi og instrumenterne skifter rolle undervejs både som akkompagnements, 2. stemme og melodi førende, og det er
alt sammen med til at give lytteren en spændende oplevelse.
Der er nerve og energi i musikken og fra 1. tone er der en
god og sikker start og fødderne har svært ved at sidde stille, når man lytter til denne CD. CD’en er endnu et bevis
på, at den danske spillemandsmusik lever. Musikken emmer af liv og giver godt humør. Jelling Spillemandslaug’s
medlemmer er under stærk mistanke for at elske at spille,
det kommer tydeligt til udtryk via musikken, de leverer.
CD’en hedder Oxekow og er opkaldt efter en populær folkedans, som spillemandslauget ofte spiller til bal og melodien er naturligvis den første på CD’en.

Et stort tillykke med jubilæet og med denne flotte
CD. Det er absolut en stor
fornøjelse at lytte til
CD’en. Hvis du har fået
lyst til at lytte til CD’en
eller til at høre spillemandslauget live, kan du kontakte Ole Emig på tlf. 75 87
21 79, på e-mail ore@jellingnet.dk eller tjekke spillemandslaugets hjemmeside www.jellingspillemandslaug.
dk.
Dorthe Linde Jørgensen

Spillemandskredsen
Nordjylland
Sammenspil kl. 19.30
09. oktober
23. oktober
06. november
20. november
04. december (julefrokost)
07. november: Kursus i Ridemandsmølle
med Helle Baltzer Rohde
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Region nordjylland
Håndarbejdsdag
Hvad:
Håndarbejdsdag
Hvornår: Søndag 25. oktober 2009 Kl. 13 – 17
Hvor: 	Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600
Aars
Gratis adgang
Region Nordjyllands Dragtudvalg vil sammen med flinke
fingernemme folk fylde museet med mange forskellige
håndarbejdsteknikker:
Syede knapper, knipling, fremstilling af bånd og snore, påtegning af mønster på stof, broderi på tørklæder og sjaler
m. m.
Arrangeret af Vesthimmerlands Museum
og Dragtudvalget Region Nordjylland

Spillemandskredsen og Danske Folkedansere, Region Nordjylland,
indbyder til Legestue
Lørdag den 7. november 2009 kl. 19.30- 23.30
i Ridemandsmølle, Godthåb
Helle Baltzer Rohde, Østbirk, leder om dagen kursus for
spillemændene, som så vil spille til legestuen om aftenen.
Legestuen ledes af Vita Ugilt.
Pris: 65 kr. inkl. kaffe.
Kom og oplev en legestue med stort spillemandsorkester.
Tilmelding senest den 27. oktober til en af nedenstående.
Kurt Christensen, 9842 5720. Jette Andersen, 9831
9001.

Hvor skal turen gå hen i 2010?
Nu er muligheden for at være med til planlægningen af
turen 2010. Kom og vær med. Denne store chance kan du
få ved at deltage i vort årlige møde, som finder sted lørdag den 21. november 2009 i Flauenskjold Gl. Smedje,
Aalborgvej, Flauenskjold.
Dette møde/rejsefest er for alle folkedansere med interesse for at tage på tur sammen. Man kan enten deltage i
valget af nyt rejsemål og til valget af rejseudvalg eller i
hele arrangementet. Den eneste betingelse for at deltage
er medlemskab af en folkedanserforening.
Vel mødt til en hyggelig dag og aften.
Der er følgende program:
Kl. 15.00 Mødes man til medbragt kaffe og brød.
Kl. 15.30 Ca. Valg af dirigent.
Kort evaluering af turen til Østrig v/formanden.
Gennemgang af regnskab v/kasserer.
Valg til rejseudvalget på valg er: Frits LarsenLindhart Madsen (1 år af gangen)
Valg af suppleant til rejseudvalget på valg er: Hans Jørgen
Andersen
Valg til revisor på valg er: Hans Jørgen Andersen
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V alg af hvor turen går hen i 2010 – rejsemål/ca. tidspunkt.
Eventuelt.
Billedudveksling fra turen til Østrig.
Kl. 18.00 Middag, pris pr. deltager ca. 140 kr.
Drikkevarer, service, bestik m.m. medbringes.
I løbet af aftenen serveres kaffe og småkager. Dans til ca.
kl. 24.00.
Husk sangbogen og det gode humør.
Tilmelding senest den 10. november 2009 på tlf. 9826
1338 Jørgen Christensen eller 9823 8052 Jørgen Jensen.
Rejseudvalget for folkedansere i Region Nordjylland.

Region midtjylland
Kursus i Les Lanciers
Så har du chancen for at lære at danse den flotte selskabsdans: Les Lanciers
Danske Folkedansere Region Midtjylland og Ringkøbing
Amts Spillemænd (RAS) og indbyder til et spændende kursus: fredag den 30.10.09 kl. 19.00-22.00 på Spjald Skole.
Pris 50 kr. Medbring selv kaffekurv, service og LDF sangbog. Instruktør: Gert Nielsen, Lemvig.
Tilmelding sker til Gert Nielsen tlf. 9782 2628 eller email:
kagens@gmail.com senest den 19.10.09. Rettidig tilmelding er nødvendig af hensyn til kursets gennemførelse.

Spillemandskursus i Les Lanciers
Har du lyst at prøve kræfter med musikken til Les Lanciers?
Så har du chancen nu, for Ringkøbing Amts Spillemænd
(RAS) og Danske Folkedansere Region Midtjylland arrangerer spillemandskursus i musikken til denne store dans:
fredag den 23.10.09 kl.19.00-22.00 på Spjald Skole.
Pris 50 kr. Medbring selv kaffekurv og service.
Instruktør: Jørgen Nickelsen, Uhre
Tilmelding til: Jørgen Nickelsen, tlf. 9718 7283. e-mail:
hancock@forum.dk senest d.12.10.09
Alle spillemænd er velkomne til at spille med og afprøve deres færdigheder til dansekurset den 30.10.09,
hvor Jørgen Nickelsen er forspiller.
Vi glæder os til at se Jer!
Ringkøbing Amts Spillemænd (RAS) og
Danske Folkedansere Region Midtjylland

Region syddanmark
Danseudvalget har herved fornøjelsen
at indbyde til
Instruktøraspirantkursus
den 6.-8. november 2009
på Mølholm Skole, Tankegangen 1, 7100 Vejle
Danser du folkedans og overvejer du, om det ville være

Det s ker i din r egio n

noget for dig at blive instruktør?
Eller har du allerede undervist en lille smule og vil gerne
have vejledning til at ”komme videre”?
Så er dette kursus uden tvivl lige noget for dig!
Du vil lære at læse en dansebeskrivelse og omsætte ord
på papir til trin på gulvet. Du vil få tildelt opgaver i form
af danse, som du skal instruere dine medkursister i, ligesom du sammen med de andre instruktøraspiranter vil stå
for legestuen lørdag aften. Der vil selvfølgelig være en instruktør og et par spillemænd på kurset, som vil ”holde
dig i hånden” hele vejen igennem forløbet.
Er du folkedanser og har du lyst til en weekend med masser af dans - og muligheder for at bakke op om de kommende instruktører? Så er dette kursus uden tvivl lige noget for dig! Dansere er en uundværlig del af instruktøraspirantkurset. Aspiranterne har nemlig brug for nogle at
”øve sig på” og selv om danserne ikke formodes at hjælpe
aspiranterne alt for meget med deres undervisningsopgaver, vil de alligevel være en uvurderlig støtte for instruktørspirerne.
Praktiske oplysninger:
Ankomst	Fredag den 6. november kl. 18.00-19.00
Afrejse
Søndag den 8. november kl. 15.00
Instruktør Lone Schmidt, Padborg
Spillemænd	Dorthe L. Jørgensen, Lyngså og Tom Elbert,
Gjern
Kontaktpersoner: Carlo Nielsen, Damvej 5, 7300 Jelling,
tlf. 2086 2548, carlo@nielsen.mail.dk
Lone Schmidt, Stagehøjvej 55, 6330 Padborg, tlf. 2160
6845, lone@folkedans.dk
Kursuspris: Takket være et stort tilskud fra LDF Region
Syddanmark kan vi tilbyde en utroligt lav deltagerpris:
Deltagerpris................................................ kr. 500,00
Rabat for medlemmer af LDF/DFS................... kr. 250,00
Din medlemspris.......................................kr. 250,00
Prisen inkluderer ophold, forplejning samt div. kursusmateriale.
Indkvartering: I klasselokaler. Luftmadras, sovepose/sengetøj, håndklæder og skiftesko skal medbringes.
Tilmelding: Tilmeldingsblanketter mv. kan rekvireres hos
kontaktpersonerne eller downloades fra region Syddanmarks hjemmeside under www.folkedans.dk. Tilmelding og
betaling skal finde sted senest tirsdag den 20. oktober
2009. HUSK, tilmelding er først gældende, når betaling er
modtaget. Vi vil gerne opfordre regioner og lokalforeninger til at bakke op om kurset ved at sende så mange aspiranter af sted som muligt, så vi kan sikre os, at man også
i fremtiden kan lære at danse dansk folkedans.

Aspirantbal
Lørdag den 7. november 2009 inviteres til aspirantbal
kl. 19.30-23.00 på Mølholm Skole, Tankegangen 1, 7100
Vejle. Ballet instrueres af kursisterne på aspirantkurset,
som finder sted på skolen i weekenden. Husk din LDF-sang-

bog. Entré/kaffe: Kr. 60,00. Drikkevarer skal købes på stedet. Tilmelding: Senest 30. oktober 2009 til Carlo eller Lone (se telefonnr. og mailadresser ovenfor)
Kom ud af husene - bak op om vore kommende instruktører ved en forrygende, festlig og sjov aften - vi glæder os
til at se jer.
Danseudvalget
Region Syddanmark

Danseudvalget har herved fornøjelsen
at indbyde til Dans på tværs i Odense
Et spændende kursus for dansere og instruktører
søndag den 15. november.
Dans på Tværs er et kursus, hvor vi tager os tid til at arbejde med de danse, vi ikke når på en ”almindelig” danseaften. Det kan være fordi det er danse der tager lidt længere tid, eller fordi der er nogle trin eller figurer, som tager lidt længere tid at indøve. I samarbejde finder vi en
løsning på dansen, trinet eller figurerne. Medbring selv
frokost og kaffekurv samt drikkevarer og dansesko.
Tilmelding og evt. ønskedanse til Signe Juel på juelchristensen@mail.dk eller 3020 6784 senest mandag den 9.
november. Husk navn, adresse og telefonnummer samt evt.
ønskedanse ved tilmelding.
Program:
Kl. 10.00 starter kurset
Kl. 12.30 spiser vi vor medbragte mad
Kl. 13.00 fortsætter kurset
Kl. 15.00	drikker vi vor medbragte kaffe og evaluerer
kurset
Sted: Tornbjerg Skole, Niels Bohrs Alle 210, 5220 Odense
SØ
Pris:...............................................................100 kr.
Rabat LDF og DFS medl.......................................50 kr.
Din LDF/DFS medl. pris....................................50 kr.
Venlig hilsen
Danseudvalget
Region Syddanmark

Danseudvalget har herved fornøjelsen
at indbyde til Trinkursus I
søndag den 15. november 2009 kl. 10.00-16.00
i ”Spiloppen”, Nygadehuset, Nygade 23A, 6200 Aabenraa
Hvem kan deltage? Nybegyndere udi folkedansen, øvede
dansere, som gerne vil genopfriske trinene, instruktører,
som gerne vil have tips til undervisningsmetoder
Hvad skal vi danse? Hurretrin, chassétrin, polkatrin, hoptrin – og selvfølgelig danse, hvor disse trin indgår
Hvem skal undervise? Det skal Jan Todsen, Genner
Hvem skal spille til? Det skal Lene Hennings, Rejsby
Hvad er programmet?
Kl. 10.00 Kurset starter
Kl. 12.30 Vi spiser vor medbragte mad
Trin
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Kl. 13.00 Kurset fortsætter
Kl. 15.00	Vi drikker vor medbragte kaffe, evaluerer og kører hjem!
Hvad koster det? Det koster 100 kr. at deltage, men er
du medlem af LDF eller DFS, får du 50 kr. i rabat – så er
din deltagerpris kun kr. 50!
Hvordan tilmelder jeg mig? Du kan sende en mail til Lone Schmidt på lone@folkedans.dk eller ringe på tlf. 2160
6845. Husk navn, adresse og telefonnummer ved tilmelding.
Hvornår er tilmeldingsfrist? 6. november 2009.
Vi glæder os til at se jer til en god og lærerig dag!
Venlig hilsen
Danseudvalget
Region Syddanmark

Dans på Tværs
Et spændende kursus for dansere og instruktører
Søndag d. 22. november 2009 kl. 10.00
på Kruså Skole, Åbjerg 8A, 6340 Kruså
Instruktør: Lone Schmidt
Spillemænd: Ruth Heder og John Christensen
Dans på Tværs er et kursus, hvor vi tager os tid til at arbejde med de danse, vi ikke når på en ”almindelig” danseaften. Det kan være fordi det er danse der tager lidt længere tid, eller fordi der er nogle trin eller figurer, som tager lidt længere tid at indøve.
På dette kursus kan du ønske de danse, du synes bliver
danset for lidt, eller er lidt for store til hverdagsbrug. Der
er ingen begrænsninger, det kan være kvadrille-, række-,
eller pardanse. Det kan også være noget helt andet, kun
fantasien sætter grænser. Hvis der ikke er ønsker nok, har
Lone nogle danse i baghånden, som det er spændende at
arbejde med. Medbring selv frokost og kaffekurv samt
drikkevarer og dansesko.
Tilmelding og evt. ønskedanse til Jan Kirk Todsen på jan@
todsen.eu eller 2125 1820 senest mandag d. 16. november. Husk navn adresse og telefonnummer samt evt. ønskedanse ved tilmelding.
Program:
Kl. 10.00 starter kurset
Kl. 12.30 spiser vi vor medbragte mad
Kl. 13.00 fortsætter kurset
Kl. 15.00 drikker vi vor medbragte kaffe og evaluerer kurset
Pris:...............................................................100 kr.
Rabat LDF og DFS medl.......................................50 kr.
Din LDF/DFS medl. pris....................................50 kr.
Venlig hilsen
Danseudvalget, Region Syddanmark

Opvisningskoreografi til konkurrencedag
- eller en anden opvisning du skal lave program til.
Hvis du skal med til konkurrencedag, som instruktør eller
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danser, og mangler du inspiration til, hvordan du kan koreografere en opvisning, der falder i både dommernes og
publikums smag, så har vi et godt tilbud til dig.
Hvis du skal lave en opvisning med et regionshold, opvisningshold eller foreningshold, er du også meget velkommen.
Dorte Møller Jørgensen fra Assens har lavet opvisninger i
mange forskellige sammenhænge: lokalforenings-, amts
og regionsopvisninger er blot nogle af dem. Derudover har
Dorte været instruktør på DM-holdet ”Mellem Broerne”
hvor hun også har stået for det ”frie program”. Derfor er
vi glade for at kunne tilbyde kurset i opvisningskoreografi med netop Dorte som instruktør.
Dorte vil komme med eksempler på, hvor lidt der ofte skal
til, for at en dans bliver mere interessant eller sjov at se
på. Du kommer til at danse nogle danse, på en anden måde end du plejer. Kort fortalt, hvis du er instruktør eller
danser på et hold, der laver opvisninger, må du ikke gå
glip af dette kursus.
Medbring dansesko og kaffekurv.
Tilmelding til Jan Kirk Todsen på jan@todsen.eu eller 2125
1820 senest mandag d. 16. november. Husk navn, adresse
og telefonnummer ved tilmelding.
Dato:
Søndag d. 29. november 2009
Program: 13.00 kurset starter
14.30 kaffepause
16.00 afslutning + evaluering
Sted:
Erritsø Centralskole
Krogsagervej 30, Erritsø, 7000 Fredericia
Pris:...............................................................100 kr.
Rabat LDF og DFS medl.......................................50 kr.
Din LDF/DFS medl. pris....................................50 kr.
PS: Der arrangeres senere et kursus i pardansene ved Konkurrencedagen 2010.
Venlig hilsen
Danseudvalget
Region Syddanmark

Region sjælland
Region Sjælland arrangerer
legestue for seniorer
søndag d. 25. oktober kl. 13.30 - 16.30
I Nyrup Hallen, Nyrupvej 99, 4400 Kalundborg
Alle der elsker at danse kan deltage
Instruktør: Arly Hansen. Musik: Eva Eistrup og Johannes
Carlsen. Entre 50 kr. medbring kaffe/te kop og kage
Der er lotteri med fine præmier
På udvalgets vegne
Annelise Bulskov og Grethe Solmose

Det s ker i din r egio n

Regionens hjemmeside under www.folkedans.dk opdateres løbende om arrangementer mv., så følg også med der.
Sæsonprogram for Regionen Sjælland
og lokalforeninger
Regionens PR-udvalg har til lokalforeningerne udsendt det
bestilte antal Regionsprogrammer 2009-2010, som indeholder: 2 sider med regionens arrangementer, 3 sider med
lokalforeningernes legestuer oa., 1 side med foreningernes tema-arrangementer og jubilæer. Mange sider med omtale af hver enkelt forenings formænd mv., dansehold og
-tider. Sæsonprogrammet udleveres/sælges af lokalforeningerne til deres medlemmer.

B&U-weekend flyttet
Efterårets B&U-weekend er flyttet til den 28.-29.11.2009,
og det arrangeres af Stevns Folkedansere, som kan kontaktes vedr. deltagelse mv. (Ida Nygaard Jensen, tlf. 2028
0776, mail ida-nygaard@hotmail.com)

Region Sjællands  Dansearrangementer
Den kommende sæsons dansearrangementer afvikles med
enkelte undtagelser den første søndag i måneden kl. 1016. Prisen er 80 kr. pr. gang, og vi medbringer selv mad
og drikkevarer.
Arrangementerne omtales løbende på regionens hjemmeside under www.folkedans.dk, samt i Info-Nyt, der udsendes til foreningerne og de, der på hjemmesiden har tilmeldt sig tilsendelse via e-mail.
Ved regionens dansearrangementer går rutinerede instruktører mere i dybden med udvalgte danse, trin, fatninger,
kropsbevægelse mv., end det normalt er muligt i lokalforeningerne. Du får herved mulighed for dels at udvikle dig
som danser, dels at lære andre/større danse mv. end til
daglig i lokalforeningen.
Dato
Sted
Instruktør
04.10.09 Hårlev
Henrik Larsen
Bredgade 1
4652 Hårlev
01.11.09 Nyruphallen Verny Green
Nyrupvej 99		
4400 Kalundborg
06.12.09 Slagelse
Tonny Hansen
			
10.01.10 Ringsted
John Gravesen
			

Tema
Egen dans

Gangtrin/polka/
Jysk polonæse
Sjældent brugte
fra egnshæftet
Store sjældent
brugte danse

Region hovedstaden
Region Hovedstaden inviterer til søndagsdans
Efter utallige opfordringer afholder vi dette arrangement
over 3 søndage. Den 25. oktober + 1. + 8. november i
Taastrup kulturcenter, B-salen Poppel alle 12, 2630 Taastrup. Kl. 13.00–17.00. Disse eftermiddage danser vi vals,
quickstep, rumba og jive. I vil blive præsenteret for den
måde standard- og latindansere arbejder med balance,
kropskontakt, musikalitet og præsentation.
Instruktøren er igen i år Niels Henrik Hartvigson.
Pris: 50.00 kr. pr. gang eller 125,00 kr. for de 3 søndage.
Det er nødvendigt med tilmelding, som sendes til
hele.madsen@comxnet.dk eller ring på tlf. 3879 8283 –
2856 6477
Danseudvalget

Legestue
Seniorudvalget indbyder til legestue for danseglade ældre, pensionister og andre interesserede.
Søndag d. 1. november 2009 kl. 13.00-16.00.
Stedet er Kirkehavegård, Kirkehaven 16-18, Lillerød, 3450
Allerød (tæt ved Lillerød Kirke)
Kom og få en hyggelig eftermiddag.
• Gode danse under ledelse af Ena Petersen.
• Levende spillemandsmusik, leveret af Hanne og Hardy.
• Fællessang efter kaffen.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe/te og lagkage.
Tilmelding nødvendig til Ena tlf. 4818 9911 eller Lissy &
Ole på tlf. 4373 3198 inden d. 21. oktober 2009.
Med venlig hilsen
LDF Region Hovedstaden
Seniorudvalget

Region Hovedstaden og Farum Folkedansere samarbejder:
Lørdag den 7. november 2009
Ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum
Dansekursus ’TRIN, KROP OG BEVÆGELSE’ ved Christian
Obel og Henrik Larsen kl. 14–17.30. Undervisning i rytmik
og kropsbevidsthed på to hold efter dansernes erfaring.
Pris: kr. 90 inkl. kaffe/te og kage (forudbetaling).
POLKA CAFÉ, bal og koncert, med JENSEN OG BUGGE
kl. 19.30 – 23.30. Pris: kr. 100 inkl. kaffe/te og kage
(forudbetaling kræves ikke, men sikrer dig en billet).
Spisning af egen eller bestilt mad kl. 18 – 19.30.
Pris: kr. 80 for lasagne, salat, brød, ost (forudbetaling).
Tilmelding til farumfolkedansere@post.tele.dk eller
tlf. 4448 3410 kasserer Erik Sørensen. Oplys navn, adresse,
e-mail, antal år du har danset, hvad du tilmelder dig, og
hvor mange penge du sender. Forudbetaling til bank reg.nr.
9570, konto 9165681 – husk info i meddelelsesfeltet. Flere
detaljer kan findes på www.farumfolkedansere.dk
Trin

&Toner ∙ Nummer 10 ∙ Oktober 2009

15

Medlemmer

Med lem m e rn e

Kære Lars

ndt at skælde sådan
det: ”Henrik, du kan ikke helt være beke
når man står
kår,
e
trang
har
gen
jstrin
bege
og
det så godt som muKreativiteten
ud på frivillige, der bare forsøger at gøre
nattomme
det
over
ud
r
råbe
og
Klint
ns
Stev
professionelt, som LDF
ved kanten af
ligt”. Hvis man ønsker at fremstå så
ligt fra at
rskel
nsfo
væse
så
er
ikke
den
lighe
rdiggøre sig med amahav, hvilket i virke
ønsker, er det vel ikke helt Ok at retfæ
netop kanfra
jeg
som
LDF,
skib
gode
det
med
kan” i tilfælde af krikommunikere
tørens : ”Jeg gør det så godt, som jeg
g i horignin
kræn
ig
kraft
r
unde
ane
kan
Klint
ten af Stevns
tik.
, og den stolte benogen navngiven post
sonten. Radiokontakten er allerede gået
Jeg skælder faktisk heller ikke ud på
ned
gå
at
er
rækk
foret
e
skud
e
undn
omsp
sagn
ns dispositioner, og
sætning på den
eller person. Jeg debatterer organisatione
itionelle
utrad
til
lid
sin
e
sætt
at
for
frem
e
med oprejst pand
det er åbenbart ikke OK.
sig ikke om lasten,
vinkler på noget, det
og vovede redningsforsøg. Man bekymrer
Og så prøver jeg at komme med nye
under
tiden
efter
til
bund
ts
have
på
ligge
jo
, nemlig danseunderfor skatten vil
åbenbart heller ikke er OK at debattere
res udømpe
forkæ
dte
indæ
ders
ndre
århu
af
g
ionen LDF.
stærk bevogtnin
viserfagets forhold indenfor organisat
indrømme, at det selvat
delige sjæle.
til
e
først
den
være
Jeg skal da også
n lystigt og
ratio
gene
ny
en
lertid
imid
er
dans
rundt i eliterækken elInde på land
følgelig ikke skal være alle, der nørder
andet ved
dt
blan
har,
ing
foren
e
lokal
Den
e.
men det er vel ikke for
uanfægtet vider
ler på ”kend dig selv”-pardansekurser,
år nu at
form
og
et
forlis
ået
undg
kurs,
n
ande
i dans, hvis man vælat tage en lidt
meget forlangt at kunne blive undervist
bare på en
skat,
ge
derli
uvur
e
samm
is
præc
den
ke få steder. Det er
viderebringe
ger at gå til folkedans. Det sker kun gans
riller unge.
kvad
3
2½end
re
mind
ikke
til
e,
en for. Fortæl mig,
lidt anden måd
bare det, jeg gerne vil fremme mulighed
formidlingen
t
tænk
og
fag
som
en
dans
på
s
foku
forening, der virkelig
Man har sat
hvor jeg skal rejse hen for at finde en
man så også
Hvis
.
tater
resul
r
give
det
og
lig,
e. På instruktøruddanmere dansefag
underviser sine medlemmer i at dans
ker.
rvær
unde
ske
der
ville
,
erne
ramm
re
at undervise i dans,
bare turde ænd
nelsen kan man heller ikke endnu lære
ikkert tør
skrås
så
man
dan
hvor
ikke,
lt
enke
ke
hæfterne. Og bemærk
Jeg forstår gans
man lærer groft sagt blot at recitere
hvad forser,
man
når
de,
områ
ens
dans
på
ng
ffe alt gammelt og erafvise nytænkni
venligst, at jeg ikke taler for at afska
k.
musi
lige
folke
den
t
i undervisningsøjemed
nyelse har brag
statte det med nyt. Jeg taler bare for
inger, det
sætn
mod
er
ion
nisat
orga
og
dans
at
, så vi ikke nøjes med
Jeg mener ikke,
at dykke et lag dybere i vores materiale
og succeskriv
beho
e
ellig
forsk
med
ting
e
ellig
lærer dem grundlæger blot to forsk
at lære folk vores folkedanse, men at vi
nisationerorga
for
uden
ud
etilb
dans
ge
man
s
mig er der nemlig et
terier. Der finde
gende dansefærdigheder derudover. For
en er. Så
grød
og
unge
de
at
her,
den
lighe
virke
i
lære at danse, og jeg
ne, og det er
skarpt skel mellem at lære danse og at
ionerne! De
nisat
orga
uden
leve
da
en
dans
e
kunn
til at lære at danse,
selvfølgelig
mener meget bestemt, at man er nødt
er da foreten
efron
dans
på
ser
level
esop
succ
e. Dermed ikke være
fleste af mine
før man kan blive god til at lære dans
på spidsen
Sat
n.
virke
med
rnes
ione
nisat
orga
ting. Det er altså ikke
gået helt uden
sagt, at man ikke kan kombinere de to
ved at få uden
t
svær
har
pt.
man
te,
enes
det
et
som du selv skriver
er dansested
indholdet men snarere formidlingen og
nisationen oporga
e
skull
e
måsk
Så
en.
rygg
i
ion
en organisat
rammerne der skal nytænkes.
for folkedansen og i
ionen bag kulisserne,
høre med at se sig selv som garanten
I andre danseformer arbejder organisat
for organinten
gara
som
en
dans
tte
opfa
at
nde
es underordnet, i al
stedet begy
og organisationen og traditionen er såled
er efter min mening
sationen.
fald udadtil, hvor dansen er i fokus. Det
organisafra
p
hjæl
uden
ik
foreg
ne
stæv
4-års
har hørt om folkedans
Selv LDF’s 10-1
præcis det, der mangler hos LDF. Alle
nyttige opn
inge
og
p
hjæl
n
inge
ud,
tilsk
intet
ter, faner, hamborg
tionen. Vi fik
i den fordomsbefængte version med drag
r og andet fra
regle
ddel
dsmi
levne
r,
skole
til
ld
forho
som en danseform,
lysninger i
sekstur osv., men ingen har oplevet det
love. Men
man
e
kunn
nti
sgara
rskud
unde
en
ng
værd at beskæftige sig
LDF. Ikke enga
en danseform, der endda kunne være
ligt arbejfrivil
e
udøv
at
til
lov
har
man
at
,
godt
p fordi dansen ikke
så er det jo
med for moderne mennesker. Dette neto
stævnet
4-års
10-1
at
n,
såda
a
endd
sk
fakti
var
at det IKKE er sjovt
de gratis. Det
er i fokus. LDF glemmer måske af og til,
gere, også
delta
alle
fra
ebyr
gerg
delta
æve
opkr
at
danse.
var nødt til
at danse folkedanse, før man faktisk kan
jde, for at dearbe
ligt
frivil
is”
”grat
ede
udøv
som
og begejstrede udvikde voksne,
Fortsæt du endelig med dit kreative
t nødvendige
mege
Den
.
velse
ople
en
sig
få
e
indlæg (underforstået:
res børn kunn
lingsarbejde, skriver du til sidst i dit
besøg at spisit
r
unde
er
udov
,
nting
inge
e
gjord
ion tage sig af det),
organisation
og lad så dem med forstand på organisat
betalt for at
e
havd
e
andr
vi
alle
som
mad,
den
Det er faktisk et af hose gratis af
og der er da ikke noget jeg hellere vil!
ønsker netop at fremfå.
vedpunkterne i min argumentation. Jeg
ter på at forkræf
ge
man
mt
enor
evel
allig
nu
er
en og danseundervisMen du brug
me fagligheden i vores tilgang til dans
mester over
skole
lidt
er
Der
jde.
arbe
ns
ione
nisat
svare orga

16

Trin

&Toner ∙ Nummer 10 ∙ Oktober 2009

Medlemmer

Medlem m er n e

ningen som instruktører og dansere, så
vi kan slippe ud af de
så den kan blive vogtet over af netop en
alt for snævre og ukreative rammer, orga
organisation, til bednisationen og tradire
tider opstår. Hvis det er organisatione
tionen har sat sig selv og dansefaget
ns undskyldning for
i. Forstår du da ikke, at
ikke at forny sig, så lad os da for Guds
netop den organisatoriske tankegang
skyld
hellere opbevare
er så ødelæggende for
organisationen i et historisk arkiv og lade
kreativitetens muligheder, fordi den neto
dans
en slå sine folp ikke vil lade sine
der på egen hånd. Hvilket den i øvrig
hjørner slibe rundere af kreativiteten.
t
aller
ede
gør andetNej hellere skære kreasteds.
tiviteten firkantet, så den passer i kasse
rne.
For se! Nu debatterer vi igen organisat
Jeg vil ikke komme mere ind på dans kont
ionen. Jeg vil hellere
ra organisation, blot
deba
ttere dans og faglighed i danseundervis
komme med et lille eksempel til efter
ningen, men det
tanke.
bliver jeg hele tiden forhindret i af den
Hvis din organisation virkede efter den
mege
t
nødvendige oraf dig beskrevne henganisation, der konsekvent drejer deba
sigt, så ville jeg og/eller andre være bleve
tten hen på det den
t sat på som kreahar forstand på: nemlig organisation.
tive konsulenter til 10-14-årsstævnet
for at sørge for indholLad
dog os danseinstruktører om det med
det i et teoretisk set ellers af organisat
dansen! Så kan I jo
ionen LDF velorganipass
e jeres organisation. Måske kunne I neto
seret stævne. Ikke desto mindre var det
p organisere et
2 personer som med
organisatorisk organ, der indenfor de af
glæde opfandt stævnet, indbød deltagere,
organisationen orgaopfordrede LDF til
niserede rammer og efter adskillige velov
at lave nettilmelding og en hjemmesi
ervejede overvejelde (som vi selv fodreser
kunne danne rammen om og gøre det
de), skaffede lokaler, talte i telefon med
muligt at have en
mødre og børn, rehøjt kvalificeret debat instruktører imel
klamerede i T&T og alle vegne ellers, så
lem
om dans og danpå skoler og fik nøgseundervisning og dens muligheder i
ler udleveret, skaffede en villig kasse
orga
nisat
ionen og ikke
rer, fandt på menuen,
mindst fremtiden. I et sådant velorgani
lavede indkøbssedler og købte alt ind,
seret
og
for en orgaindrettede skolen og
nisation tilpas struktureret forum ville
skaffede musik, holdt nattevagt og tog
der i teorien kunne opimod gæsterne og
stå en god kreativ sparring på dansens
sagde farvel og tak, hvilket alt samm
område, som kunne
en, som de fleste ved,
affød
e ideer til organisationen i forhold til
tager noget så meget tid. Og så lørda
dens organisatog klokken 10 efter indriske tilgang til arbejdet med dansen.
købsturen havde vi lige en time til at arran
gere stævnets danJeg (for at imødekomme landsformande
semæssige indhold og nattens skatt
ns påstand om at jeg
ejagt, inden gæsterne
ikke
vil engagere mig) indkalder gerne til
kom.
det første møde i
LDF’s nye udvalg: Danseudvalget (hvo
Det er bare noget af det, jeg mener med,
r der selvfølgelig ikke
at organisationen
skal være nogle organisationsfolk). Det
fylder for meget i forhold til dansefag
er da kun en organiet.
satio
n med for stort fokus på sig selv, der
Det er bare SÅ meget organisationsmande
ikke har et udvalg
n, der taler, når du
for det, der er dens hovedformål - nem
skriver, at vi såmænd bare kan pakke
lig
dans
.
dansen ned i et arkiv,
Henrik Larsen

Nyt i Brønderslev
I Brønderslev Folkedanselaug er det lykkedes os, at starte
et børnehold op igen. Der er gået en del år siden vores
sidste børnehold måtte stoppe p. gr. af manglende tilslutning. Vi har taget et nyt koncept op, nemlig mor/far-barn
folkedans. Konceptet går simpelt hen ud på, at hvert barn
danser med en voksen. Det er enten en forælder eller en
danser fra vores voksenhold. Vi danser til CD musik, så er
vi ikke bundet af stram økonomi.
Vi har nu haft opvisning 2 gange hvor vi har haft børnene
med. Vi kan se at danseglæden er stor ved alle uanset alder. Yngste danser til opvisningen marts 2009 var 4½ år.
Vores voksne dansere står nu i kø for at få lov til at gå på
børneholdet. Med en så god opbakning giver det kun blod
på tanden til at fortsætte.
Børnene har været med i Hedelund Rhododendronpark til

opvisning sommer 2009, og de skal med igen til Brønderslev Marked og til sæson afslutning på Vildmosemuseet i
Brønderslev.
Når de er med til en opvisning udenfor sæsonen laver vi
det som vekseldans mellem voksne alene og sammen med
børnene.
Vore børn kan allerede danse ca. 20 folkedanse. De danser
jo en del pardanse, men kan også danse 3 kredsdanse, 2
kvadrilledanse og 1 rækkedans.
Nogle danse tilpasser jeg til børn, hvis der er partnerskift,
går vi tilbage til egen, men de får det at vide at det er i
børnedansen vi gør sådan, så når vi danser den sammen
med alle de voksne skal vi bytte, det går også fint.
Med venlig hilsen f/Brønderslev folkedanselaug,
Kirsten Bjerre Jensen, Leder af børneholdet
Trin
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Europeaden 2009
Den 46. Europeade blev i år afholdt i Klaipeda i Litauen fra
d. 22.-26. juli. I år var der ca.
4.500 deltagere fordelt på 160
grupper fra 22 forskellige
europæiske nationer. Fra Horsens og Omegns Folkedansere deltog i år 43 deltagere. Derudover var Hatting
IF Folkedansere, Fårup Folkedanserforening og grønlænder sanggruppen MIK også med.
Vi kørte fra Horsens d. 18-7 til Nykøbing, knap 100 km.
fra Stockholm, den første dag.
Vi havde en hel dag i Stockholm med en 4 timers guidet tur, mest i smukke Gamle Stan, og en tur i det imponerende flotte kongeslot. Spisning på færgen ud gennem den smukke stockholmske skærgård til Åbo. Overnatning på færgen.
Næste dag en rundtur i Åbo og videre gennem Ekenæs
mod Helsinki, hvor vi bl.a. så den betagende smukke
Tempelkirke og Sibelius monumentet. Natfærgen til Tallinn, også med overnatning på færgen.
I Tallinn så vi bl.a. alsangs-pladsen og stedet hvor sagnet siger, at Dannebrog faldt ned fra himlen i slaget
ved Lyndanisse d.15 juni 1219. Stedet er ved borgen
Toompea, som danskerne opførte en del af. Kørte videre mod Riga, hvor vi genså den gamle bydel, inden vi
kom til hotellet.
5. dag, på vej mod Klaipeda, så vi Korshøjen ved Siauliai.Et imponerende skue med alle de mange kors. Traditionen med at sætte kors på højen stammer fra det
14. århundrede. Vel ankommet til Klaipeda fik vi anvist
vort indkvarteringssted, 4 klasseværelser på skolen
”Smeltës”. En gammel skole, men rent og pænt og vi
blev passet godt på. Vi blev godt hjulpet af en hel familie som guider, mand og kone + to teenagedrenge.
Om aftenen så vi de lokale danseres flotte opvisninger.
Torsdag startede Europeaden med dans på gader og
pladser m.m. med ca. 25 min. opvisning af de forskellige grupper. Vi havde 2 opvisninger den første dag.
Torsdag aften opvisning af ca. ½ af grupperne, hvor vi
dansede sammen med Hatting og Fårup til ”Feder Mikkel” med forskellige danse og koreografi. En dejlig aften.
Fredag formiddag udflugt til Det Kuriske Næs. Om eftermiddagen skulle vi lave 2 opvisninger. Alle steder vi
dansede, var der mange glade tilskuere og vi fik megen
ros. Så er det jo rigtig dejligt at lave opvisning. Koraf-
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ten med sang- og musikgrupperne, hvor bl.a. MIK optrådte.
Lørdag formiddag reception for 2 personer fra hver gruppe med overrækkelse af gaver. Om eftermiddagen opstilling i en stor spændende skulpturpark, som vi havde
tid til at kikke på inden marchen gennem byen. Igen
en stor oplevelse med masser applaus fra glade tilskuere. Lørdag aften tog vore guider os med på en tur meget langt ud på landet til fællesspisning hos nogle af
deres venner, som var ved at starte et lille hotel/restaurant op, masser af litauisk mad og drikke, til i alt
12 Euro pr. person, også en rigtig god aften.
Søndag eftermiddag opvisning af sidste halvdel af grupperne. Ved afslutningen nedtagning af Europeadeflaget,
overrækkelse til Bolzanos borgmester, hvor Europeaden
skal afholdes næste år.
Vi nåede ikke at se opvisningen af børnegrupper, korsang i kirke, Europeadebal og gudstjeneste. Men hyggen og social samvær om aftenen på skolen kunne ikke
undværes!
Hjemturen kom med oprydning, pakning af bussen og
afsked med vore dejlige guider. Mod Polen uden om Kaliningrad, gennem Biebrzanski Nationalpark mod Warszawa ad ikke alt for gode veje. To nætter på samme hotel. Guidet rundtur i Warszawa, så overraskende, en ren
og smuk by med genopførelse af historiske bygninger,
bl.a. kongeslottet, det kunstneriske Chopin monumentet i Lazienki parken, monumenter for jøderne, Warszawa-opstanden og Den ukendte soldats grav.
Undervejs fra Warszawa mod Poznan så vi Ludowe museet med udskårne træfigurer. I Poznan så vi bl.a. en
del af den gamle by med det genopførte rådhus, ”Sognekirken” og lidt af bymuren.
Sidste dag lang kørsel med dansk bøf ved grænsen og
afsked med hinanden ved hjemkomst til Horsens.
Denne Europeadetur er den længste vi endnu har foretaget. En 13 dages tur rundt om Østersøen med guider
i Stockholm, Helsinki, Tallinn, Warszawa og Poznan. 5
overnatninger i Klaipeda, 5 på hoteller og 2 på færger.
Maden i Klaipeda var god. Undervejs morgen- og aftensmad på hoteller/færger og frokost fra bussen. Endnu en
god Europeadetur er afsluttet. Næste års Europeade skal
afholdes i Bolzano i Sydtyrol, Italien.
Lisbeth og Carl Johan
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Ringkøbing Amts Spillemænds 28.

Familiesensommerstævne

i Hvide Sande

Stævnet afholdtes i weekenden 7.-9. august 2009 og
var arrangeret af Ringkøbing Amts Spillemænd, Danske
Folkedansere Region Midt og Klittens Folkedansere.
Der var stor deltagelse af både dansere og spillemænd.
Fredag aften fra 19.00-21.00 havde B&U Spilleworkshop under ledelse af Lene Sand Nielsen.
7 spilleglade børn fra 5–12 år mødte op og havde et
par sjove og hyggelige timer, hvor de spillede harmonikaer, violiner og tværfløjte.
De nåede at lære 3 numre, og sammen med en fantastisk rytmegruppe gav de en rigtig flot koncert lørdag
formiddag på plejehjemmet Fjordglimt.
Det er dejligt, at også de unge er interesseret i spillemandsmusik, så kan de tage over, når vi ”gamle” ikke
kan mere.
Senere på aftenen var der også B&U legestue under ledelse af Hans Lunde Pedersen. Der var stor danselyst
og børnene og de unge dansede fra kl. 20.00-23.00 for
fuld udblæsning. Det var en god legestue og både børn
og voksne nød den gode musik og de sjove danse.
Da vejret var helt fantastisk, blev sangtimen fredag aften fra kl. 20.00-21.00 henlagt til Fjorden, hvor der
også blev tændt bål.
Derefter kørte vi til Helligåndskirken til Spillemandsgudstjeneste.
Liturgi ved sognepræst Thomas Kristensen. Før prædiken spillede 6 af RAS’s meget dygtige spillemænd 4 spillemandsmelodier. De afsluttede Gudstjenesten med postludium over salme nr. 514 ”Guds søn har gjort mig fri”,
som blev spillet i et moderat folkedansertempo.
Lørdag formiddag blev der spillet og danset i byen, hvor
mange deltog.
Det er første gang, der er mødt så mange folkedansere
og spillemænd op uden dragter.
Det er meningen, vi skulle være synlige for både de lokale og turisterne. Det skuffede mig meget, at næsten
ingen var mødt i dragt.
Jeg ved godt, ikke alle har dragt, men jeg ved også, at
rigtig mange har en utrolig flot dragt, så kom næste år
og vis den frem. Det højner oplevelsen af både musik
og dans.
Om eftermiddagen fra 14.30-16.00 Danseworkshop på
Fjordskolen med instruktør Ulla Madsen. Temaet var
Ragna Tang, der deltog 9 kvadriller med stor danseglæde og lyst til indlæring af dansene.

Om aftenen var der, traditionen tro, koncert under ledelse af Aksel Sand Nielsen.
Efter faneindmarch bød vores formand Nina Løager velkommen og gav ordet til byrådsmedlem Iver Enevoldsen,
der glædede sig over, at dette arrangement blev holdt
i Hvide Sande. Han håbede, at se os en anden gang eller rettere en tredje gang. Vi var også i Hvide Sande i
2004.
Aksel havde valgt at kalde koncerten ”Over vandet”. Vi
spillede melodier fra Skotland, Norge, Finland, Sverige,
Mandø, Læsø, Fyn og Sjælland. Et godt og alsidigt sammensat program, der faldt i både spillemændenes og
publikums smag. Begejstringen var overvældende, så
det blev til ekstranummer. Vi glæder os til, hvad Aksel
kan finde på til næste år.
Aftenen sluttede med legestue, hvor både unge og gamle dansede sammen, det gik forrygende godt. Der var
selvfølgelig Natlegestue både fredag og lørdag, der sluttede ved ca. 03.30-tiden. Der var god og lystig deltagelse.
Søndag kaffebord og fællessang. Vi fik sagt farvel og
på gensyn.
Vi ser frem til næste års Familiesensommerstævne i Herning.
Tak til Klittens Folkedansere for et storslået arrangement, der fungerede hele vejen igennem.
Jytte Thomsen, Mejdal

50 års Jubilæum
Lørdag d. 21. november 2009 indbyder Hørsholm
Folkedanserforening til 50 års Jubilæumsfest i Festsalen på Rungsted Gymnasium.
”Nordfolk” giver opvisning efter middagen.
Dans og musik til Legestuen ved ”Nordfolk”
Festmiddag fra Kl. 18.00 og Legestue fra ca. Kl.
20.00
Entre kr. 250,- inkl. 3 retters menu, legestue m.
kaffe og kage.
Tilmelding til middag senest d. 31.10.2009 til John på
tlf. 21 44 31 95 eller på e-mail 50@hoersholm-folkedans.dk.
Mere info på: www.hoersholm-folkedans.dk
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Alletiders

Familielandsstævne
Dette års nye stævne-tiltag, Familielandsstævnet, må siges blev en kæmpe succes.
Det at gense ”gamle” venner og bekendte, at møde nye
skønne dansere og spillemænd og at mærke, at folkedansen lever, var bare en fantastisk oplevelse!
Tusind tak til Stævneudvalget for et rigtig flot stykke arbejde. Programmet var vel tilrettelagt. Der var aktiviteter for enhver smag. Og ikke mindst var der supergode
instruktører og spillemænd.

Helge Bolving,
2. juli 1927-21. august 2009
Postmester Helge Bolving, som stammede fra Odense, var i mange år
gennem 1950-erne og 60-erne til begyndelsen af 70-erne medlem af
Spillemandskredsens styrelse. Han blev tidligt en respekteret og kyndig nodearkivar.
Helge tegnede i flere omgange – i perfekt stil – noder til diverse arrangementer og årsudgivelser. En mægtig tidskrævende indsats, som
han høstede stor anerkendelse for.
Helge var i flere år Spillemandskredsens hovedarrangør ved landsstævner, kurser mm. Han var med i planlægningen af det første Nordiske stævne i Odense 1966, hvor også hans bror, afdøde Poul Bolving, spillede en stor rolle som orkestrets leder.
Helge havde et tæt og varmt samarbejde med kredsens arrangør af
danse- og spillemandsmelodier, Herluf Vad Thomsen, der stod for 358
I samlingen, udgivet i 1963.
Helge, der selv var en dygtig klarinettist, startede i 1968 spillemandsgruppen ”Hedebospillemændene”, der holdt til i Roskilde og i begyndelsen af 70-erne fik udgivet en – meget benyttet – plade. Gruppen
bestod i 20 år.
Helge Bolving havde også sine meningers mod og kæmpede en hård,
men forgæves kamp mod brugen af guitar og harmonika i spillemandsmusikken. Han betragtede det som et brud med dansk musik-historisk tradition, som den fremstod 1750-1850. Det burde respekteres
på lige fod med danse- og dragttraditionen.
Som følge af sit store engagement i arbejdet med Spillemandskredsens opgaver var Helge Bolving et meget afholdt medlem.
Han var tillige et varmt og kærligt familiemenneske, der vil blive savnet af børn, børnebørn og oldebørn.
Gerda Holm
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Det var rigtigt dejligt at fornemme den accept, der var
af børnenes tilstedeværelse til såvel arrangementer som
legestuerne. Der var ingen voksne, der kunne finde på at
flytte sig til en anden kvadrille, såfremt nogle børn havde stillet sig op ved siden af dem. Tværtimod tog alle
voksne fælles ansvar for, at børnene fik så meget ud af
det som muligt. Og dermed øgedes børnenes lyst og motivation til at være med. Alle vi forældre ønsker jo, at
vores børn skal opleve samme glæde ved dansen som vi
selv gør.
De fysiske rammer for stævnet var også hyggelige. Legerum til børnene i umiddelbar nærhed af hallen var perfekt. Campingområdet var inddelt med separat teltplads
med god læ. Der var ikke så mange baderum pr. person,
men da alle var indstillet på at tage hensyn gav det ingen problemer. Der var pænt og rent, takket være alle
hjælperne på stævnet. Hele området var ikke større end
at man trygt kunne lade børnene færdes på egen hånd.
At der var stor efterspørgsel på, at stævnet gentages til
næste år, vidner om, at jeg ikke er den eneste, der havde et godt stævne. Glæder mig allerede til næste år.
Heidi Kristiansen, Skive

Mindeord
Vi har i HOOF mistet vores trofaste æresmedlem
Jørgen Andersen, og Nan har mistet sin Jørgen.
Jørgen var i en lang lang årrække medlem af
HOOF og et flittigt og trofast medlem af vores
bestyrelse.
Typisk for Jørgen nøjedes han ikke med at give
foreningen sin arbejdskraft på et enkelt område.
Han virkede som sekretær for bestyrelsen, og
det skandinaviske og internationale arbejde i
folkedansen havde hans store bevågenhed, ligesom arkiver og historie nød godt af hans store indsats.
Vi vil savne Jørgen, også for hans fine humor,
og siger ære været Jørgens minde.
Bestyrelsen
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Familielandsstævne

for folkedansere

Små og store spillemænd leverer i fælles samklang musikken til en god svingom.

I Tommerup har der været familielandsstævne for folkedansefamilier fra hele landet. Det lykkedes at samle
230 børn, forældre og bedsteforældre, som deler den
fælles glæde at danse folkedans.
På stævnet mødte vi en familie, hvor alle tre generationer var til stede, og vi spurgte dem om, hvad der er
det fantastiske ved folkedans. ”Her kan være 3 generationer sammen, og det er der ikke ret mange andre
sportsgrene, hvor det kan lade sig gøre”, siger Jytte
Skov fra Viborg, der er mor til to teenagepiger og desuden har sine forældre og søstre med familier med ved
stævnet.
”Sidst på stævnet var børnene virkelig faldet til. De deltog i de sjove aktiviteter og fik mange nye venner. For
de mindste var der rytmik, mens de lidt større børn har
danset og spillet musik. Der er tænkt på alle målgrupper, så mens børnene var i gang med deres aktiviteter,
fik forældrene fornøjelsen af nogle timers dans sammen”, siger Jytte Skovs søster Mette Nybo, der er fra
Rask Mølle. ”Alle har muligheder for at deltage i en
workshop. Det er så intenst for alle, blandt andet også
fordi, vi her på stævnet bor så tæt sammen med de andre familier”, fortsætter Mette Nybo.
”Vi har selvfølgelig ingen folkedragter på, når vi danser”, fortæller Alberte på 13 år. ”Men til gengæld spiller både børn og voksne spillemænd til langt ud på natten og det er bare så fedt at danse natdans.”
”Jeg blev lokket med til familielandsstævnet via Facebook”, siger Erik Fløe fra Hillerød, der er af sted som
alenefar med sine to drenge. ”Det har jeg bestemt ikke
fortrudt”, fortsætter Erik Fløe med et stort smil.
”Det har været glimrende at få leveret den gode mad
fra Verninge Forsamlingshus. Og det fynske opvisningshold ”Mellem Broerne”, der i øvrigt er danmarksmestre

i folkedans, har stået for morgenmad, forfriskninger og
mellemmåltider, så vi alle har kunnet holde fri og nyde
samværet med vores børn og børnebørn”, siger Villy
Christiansen fra Højby, der som farfar også deltager ved
stævnet med sin familie.
”Familielandsstævnets succes overgår alle vores forventninger”, siger en begejstret og entusiastisk initiativtager og stævneudvalgsformand, Hanne Bording Jørgensen, fra Gymnastikforeningen Verninge Folkedansere. Hun håber på, at familielandsstævnet kan blive gentaget næste år. ”Assens kommune har vist sig at være
dét ’mulighedernes land’, som kommunen giver sig ud
for. De har været yderst behjælpelige med at få dette
unikke tilbud for børnefamilier på benene og folk her
på stævnet er ellevilde”, fortsætter Hanne Bording Jørgensen og konkluderer med stor begejstring: ”Vi har
simpelthen fået de bedste instruktører, musikere og
dansere med på stævnet her. Det er folkedans på højeste plan og til stor glæde for de mange danseglade familier”.
Jesper Skovdal Christiansen

Mindeord
Fredag d. 24. juli sluttede et langt liv for Ruth
Bønlykke, Thurø. Hun blev 93 år, men har de sidste 4 år siddet på et plejehjem, efter at hun fik
en blodprop i hjernen i maj 2005. Ruth og hendes mand Svend Aage flyttede fra Helsingør til
Thurø i januar 2005 for at være nærmere deres
datter, men dette fik Ruth ikke megen glæde af.
Mange inden for folkedansen vil huske Ruth og
Svend Aage, bl.a. fra landsstævner, hvor de deltog med både børn og børnebørn. Ruth og Svend
Aage dansede i Folkedansens Værn i Helsingør i
mere end 50 år, hvor de også blev æresmedlemmer. Vi er mange her i Helsingør, der har haft glæde af Ruth, og hendes viden og ikke mindst tålmodighed, når vi bl.a. ikke kunne finde ud af vores sytøj, var det Ruth der hjalp os. Vi vil savne
hendes gode humør og kærlige omsorg for os alle.
Ære være hendes minde.
Kate Bruun, Helsingør
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Opvisning ved dansere fra Hornsherred og Hvalsø. (Bertel
Stenbæk, Maj 1986 Høng)

Der spilles, danses og hyggesnakkes ved Folkedansens Dag
på Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. (Bertel Stenbæk,
Maj 1986 Høng)

Rettelse til
Mødetider i augustnr.
Region sjælland
Folkedanserforeningen Hjerter To (5209)
Fmd. Karen Immisch, Næsborgvej 68, 1.tv., 2650 Hvidovre, tlf. 3675 5169. Træningsaften onsdag kl. 19.3022.00. Sept.-maj. Byvej 78, 2650 Hvidovre.
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New Zealand
Turist- og dansetur til
New Zealand februar-marts 2011
26 dages rundrejse, ca. 9 opvisninger
Ca. Kr. 37.000,- incl. fuld forplejning ex. drikkevarer
Se program: www.adventureholidays.dk/p449.asp
Orienteringsmøde for Sjælland
onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00
Yderligere oplysninger kontakt:
Vivi Bruhn Knudsen, Amager Folkedansere
vivi-tk@post.cybercity.dk
eller tlf. 3253 5124/4073 5124

Efterårslegestue
Brudager og Omegns folkedanseforening
Indbyder til legestue fredag d. 30.okt. kl. 1.30 på Vejstrup Ungdomsskole, Højskolevej 49, Vejstrup
Instruktør: Signe Juhl og Karen Jensen
Musik: Eget husorkester + fremmødte spillemænd.
Mød op med godt humør. Alle er velkommen
Entre og kaffe/the og brød 65,00. Unge u/18 år
50,00.
Tilmelding senest d. 27.10.09 til Tove 6228 1466 el.
Jørgen 6228 1399
Med venlig hilsen
Brudager Folkedansere
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Brønshøj Folkedanserforening
Kom til efterårslegestue i Brønshøj Folkedanserforening lørdag den 24. oktober 2009
Dansen ledes af Lis Fogh Jensen. Den kendte folkemusikgruppe Strygfri tryller på deres instrumenter:
Birgit Cramer på klarinet, Mogens Cramer og Bjarne
Grue Knudsen på harmonika og Nicolaj Wamberg på
bas. Spisning kl. 18.00 af medbragt mad. Øl, vin og
vand kan købes. Dans kl. 19.00-22.30. Pris: 60 kr.
inkl. kaffe og kage. Sted: Rødkilde Skole, Godthåbsvej 274, 2720 Vanløse.
Brønshøj Folkedanserforening www.brhff.dk

Holbækegnens Folkedansere
Kom & dans 31. oktober
BORNHOLMSKE DANSE
med Per Jensen som instruktør
Stedet er: Realskolens festsal,
Absalonsvej 25, Holbæk
Kursus kl. 17.00-19.00.
Kl. 19.00 fællesspisning af medbragt mad.
Bornholmske overraskelser til maden. Bal kl. 20.00.
Go’ aften for kr. 125,00.
Tilmelding (nødvendig) senest 17/10 til
Ole 5943 7626 -2421 9074,
email: elsemarie.ole@mail.tele.dk

HØJBY UNGDOMSFORENINGS FOLKEDANSERE
BØRN OG VOKSNE FEJRER FORENINGENS 100 ÅRS JUBILÆUM
Højby Ungdomsforening indbyder til jubilæumsfest.
Sted: Højby Hallen, Stårupvej 3, 4573 Højby

Musik: Vi har hyret en flok dygtige spillemænd
Ledelse: Niels Henning Akselbo
Kontakt/tilmelding: Kirsten Svendsen, Ellingebjergvej 3B, 4573 Høby eller jette.akselbo@privat.dk
Tilmelding: 15. oktober 2009.

Program:
Kl. 15.00 Opvisning af tilmeldte hold.
Kl. 16.00 Kaffepause
Kl. 16.30 Fortsat opvisning
Kl. 18.00 Fællesspisning af medbragt mad
Kl. 19.00 Underholdning
Kl. 19.30 Legestue
Kl. 21.00 Kaffepause
Kl. 21.30 Legestue
Kl. 23.30 Afslutning
Dagen og aftenen igennem vil der være festlige indslag og underholdning. Vi skal nok sørge for at det
ikke bliver kedeligt. Vi glæder os til at se jer.
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Mindeord

Mindeord

Svendborg Folkedansere mistede her sidst i august sin mangeårige
”dragtdame” Ruth Andersen.
Hun har i mange år hjulpet foreningens medlemmer med at sy de
forskellige folkedragter.
Hun blev også uddannet på Landsforeningens dragtsyningskursus.
Ruth var en aktiv folkedanser før i tiden, men de sidste år satte en
meget dårlig ryg en stopper for hendes medleven i foreningen.
Håndarbejde og folkedragter var dog fortsat hendes store interesse, og vi gik ikke forgæves til hende for at få råd og dåd.
Ære være hendes minde.
På Svendborg Folkedanseres vegne
Nina Rosenkjær

Mindeord
Den 4. August tog vi i Asminderød Kirke afsked med vores æresmedlem Irma Hansen.
I mange år var hun aktiv i foreningen med dans, dragter og diverse arrangementer, som en af de trofaste, der arbejdede utrætteligt
bag linjerne til gavn for folkedansen og vore medlemmer.
Irma blev for os alle et smukt eksempel på, hvad en uegennyttig
indsats vil sige.
Vi har mistet en god ven. Vore tanker er hos hendes kære.
For Hillerød og Omegns Folkedansere
Dan Secher

Fredensborg og Omegn Folkedansere

Gennem mere end 25 år havde vi det store privilegium at have Henning som spillemand.
Det var altid en fornøjelse for både instruktører og dansere at komme til dans torsdag aften,
når vi mødtes i dansen til den livgivende glade,
dygtigt udførte og vellydende musik der kendetegnede Henning.

Indbyder til legestue
Lørdag den 7. november kl. 19.30
i Den gamle Biograf, Jernbanegade 4
3480 Fredensborg

Hennings tørre humor lurede altid i øjenkrogen
og gav anledning til megen latter og sjove afbrud i dansen og musikken.

Som noget nyt har vi denne aften, valgt en instruktør fra
en anden egn af Danmark, nemlig Samsø.

Når Henning med sin trækharmonika, virtuost
legede med knapperne, var det en sand fornøjelse at danse dertil.

Så dansen varetages denne aften af instruktør Ole Jørgensen
Musik: Lars Panduro og Anders Øster
Entre kr. 70,00 Børn gratis indtil 14 år
Der serveres kaffe/the, boller og lagkage. Øl og vand kan købes

Vi vil mindes Henning med taknemlighed og
glæde, for de oplevelser han har givet os.
Æret være hans minde.

Vel mødt til en danseglad aften, med instruktør fra Samsø.
Bestyrelsen
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Det er med stor sorg vi har modtaget meddelelsen om, at Malermester og Spillemand Henning
Mortensen. Højby, er afgået ved døden.
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Højby Ungdomsforenings Folkedansere

B ør n og ung e

Det sjællandske

Børne- og Ungdomsstævne 2010
Stævnet afholdes den 08.05.2010 i Ringsted, arrangeret af Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) og med
følgende program:
Kl. 9.00 mødes deltagerne på Dagmarskolen, Vestervej
11 - lige vest for Ringsted Station - og klæder om til
dragter. Opvisning 2 steder i Ringsted by. Frokost på
Dagmarskolen. Kl. 14-16 er der legestue i 2 sale, hvorefter vi siger tak for i dag til de yngste deltagere i stævnet. Herefter er der pause og spisning af medbragt eller forud bestilt aftensmad.
Kl. 17-21 er der ungdomslegestue, hvorefter vi siger tak
til alle og slutter stævnet. Opvisningerne vil blive afviklet i 4 grupper, og danseprogrammerne udsendes

sammen med indbydelse og andet materiale i begyndelsen af oktober til de foreninger øst for Storebælt,
som vi ved har Børne- og/eller Ungdomshold. Andre interesserede foreninger med B&U-hold er velkommen til
at kontakte Stævneudvalgets formand Randi Sørensen
med henblik på at deltage, tlf. 5764 3634, emailkjeld.
kastrup@mail.tele.dk
De foreløbige tilmeldinger skal være arrangørerne i hænde senest den15.01.2010.De endelige tilmeldinger - og
betalingen - skal være arrangørerne i hænde senest den
01.03.2010. Følg med på REFs hjemmeside underhttp://
www.ringstedfolkedansere.dk/BU-staevne2010.html
Region Sjælland

Ungdomsstævnet 2009
– Licence To Play

Er du også en af dem der skal med til årets stævne i
folkemusik og folkedans? Så er det nu du skal tilmelde
dig. Der er lagt op til en weekend med masser af god
musik, masser af dans, spændende workshops, rytmiske
pistolskud, jakkesæt og flotte kjoler og ikke mindst fest
og samvær med andre unge.
Sted: Ravnsholtskolen, Søparken 1, 3450 Allerød
Fredag den 13.11.:
18:00
Indkvartering
20:00-21:00
Velkomst og introleg
21:00-23:00
Legestue
23:00
Natmad
23:00- ?
Natdans
Lørdag den 14.11.:
08:00-09.30
Morgenmad
10:00-12:00
Workshop blok 1
12:00-13:00
Frokost
13.30-15.30
Workshop blok 2
15:45-17:00
Bonusworkshop

18:00-20:00
Gallamiddag
20:00- ?
Legestue, bal og jam
Søndag den 15.11.:
08:00
Morgenmad
09:00
Pakke sammen
10:00-11:00
Polkalympiske Lege
11.00
Afgang fra skolen
Pris:
Medlemmer af LDF og DFS:..............................350,Ikke-medlemmer under 18 år:..........................380,Ikke-medlemmer over 18 år:............................445,For sent tilmeldte (uanset medlemskab):...........450,Tilmeldingen er allerede åbnet og foregår på www.folkedans.dk. Du finder stævnets hjemmeside under ”Stævner” i menuen til venstre. Tilmeldingsfrist: 29. oktober.
Vi ses i Lillerød!
Med venlig hilsen Agenterne i Lillerød
(licence.to.play@gmail.com)

B&U aktivitetskalender
Hvornår:

Hvad:

Hvor:

Se blad:

25.10.09

Legestue for unge og unge med børn

Odense

09/09

31.10.-01.11.09

Børne- og ungdomsspillemandskursus

Sdr. Felding

08/09

31.10.-01.11.09

Natbal

Sdr. Felding

08/09

13.11.-15.11.

Folkemusik- og dansestævne for unge

Lillerød

09/09
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quiz

Børn og unge

Gæt en dans!
Den var vist for svær!
Her lige inden deadline var der ingen børn, men en enkelt voksen, der havde indsendt det rigtige svar:
Svaret var: Norsk Fjeldmarch. (og så er der måske nogen, der siger ”åh, ja, selvfølgelig”)
Det er faktisk en titel, der har noget nær rekord i at være misvisende: Dansen er fra Lolland og selvfølgelig ikke fra Norge. På Lolland er der slet, slet ikke nogen fjelde: Tværtimod er der så fladt, at man plejer at sige, at hvis en lollik kommer til stige op på et muldvarpeskud, så bliver han svimmel! Og så har
dansen absolut ikke noget med march at gøre: den består udelukkende af valsetrin. Tænk, at man kan
sige så meget sludder med 2 ord! Men der er tale om en meget sød melodi, som for øvrigt kendes fra mange steder af Danmark.
Næste gåde er forhåbentlig lidt lettere:
1. Danses af 2 par
2.	Man kunne tro, at der var tale om sådan noget, som man i gamle dage brugte til sikre sig, at hunden
ikke stak af.
3. Men denne her er nok ikke så god til det, for den er ikke hel.
Husk også, at vi meget, meget gerne vil modtage flotte tegninger af folkedans – eller af oplevelser, der
har med folkedans at gøre! Send dit svar – eller din tegning – hurtigst muligt til:
Lars Boye Petersen, Bredgade 18, 4900 Nakskov, lars.boye.petersen@mail.dk

Kur s er

Tilmelding til inspirationskursus på Højskolen Snoghøj
1.-4. januar 2010

Navn:__________________________________ Medl.nr.:__________________

Forening:_______________________________________

Navn:__________________________________ Medl.nr.:__________________

Forening:_______________________________________

Gade:_________________________________________

Postnr. og by:______________________________ Tlf.:____________________

E-mail:___________________________________________________ Deltager på Nytårskurset for første gang

Ønsker vegetarmad

Hvor mange år har du danset folkedans (ca.)? __________ år.
Ønsker at bo sammen med/værelsesønsker:______________________________________________________________________________
Følgende trin/danse vil jeg gerne have gennemgået, hvis tiden tillader det:____________________________________________________
Andre relevante oplysninger:_ ________________________________________________________________________________________
Betaling skal ske ved tilmeldingen og kan ske over netbank som indbetalingskort med kortartkoden 73 på kreditor nr. 87 284 263, angiv Nytårskursus og navn som tekst, eller med check. Sendes hurtigst muligt samtidig med betaling, dog senest 15. november 2009 til: Danske Folkedanseres Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N, tlf. 6618 5860. NB: Hvis kurset overtegnet, må de sidst tilmeldte påregne at
komme på venteliste. Vil du undgå at klippe i bladet, så tag venligst en kopi.
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Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

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

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

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

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

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

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

898,-

T E G L B O RG

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

518,-

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

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

Folkedragter – udlejes
Vævestue
Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk
Telefon 7578 2227

Materialer til

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

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

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

Dragtsølv efter
bestilling

Udføres på eget værksted.

Guldsmed
Helle Vienberg
Vonsildvej 133
6000 Kolding
Tlf. 2564 0091
www.helle-vienberg.dk
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Sted

Se i
Tilblad nr. meld.

30.10-01.11 Elitekursus

St. Heddinge

06/09

20.09

21.11

Odense

10/09

31.10

01.01-04.01 Inspirationskursus (Nytårskursus)

Snoghøj

10/09

15.11

Spillemandskredsen

01.01-04.01 Spillemandskursus (Nytårskursus)

Snoghøj

10/09

15.11

Region Nordjylland

25.10

Håndarbejdsdag

Aars

10/09

07.11

Spillemandskursus og legestue

Godthåb

10/09

27.10

21.11

Møde/rejsefest

Flauenskjold

10/09

10.11

31.10

Spillekursus i Les Lanciers

Spjald

09/09

19.09

31.10

Dansekursus i Les Lanciers

Spjald

09/09

12.09

03.10

Danse- og spillekurser, Fanødanse og -musik

Bjert

09/09

25.10

04.10

Træf for instruktører og dansere

Middelfart

09/09

Ja

24.10

Dans på Tværs

Hejnsvig

09/09

Ja

24.10

Trinkursus

Hejnsvig

09/09

Ja

06.11-08.11 Instruktøraspirantkursus

Vejle

10/09

20.10

07.11

Aspirantbal

Vejle

10/09

30.10

08.11

Kreativ strikkedag

Odense

09/09

25.10

15.11

Dans på Tværs

Odense

10/09

09.11

15.11

Trinkursus I

Aabenraa

10/09

06.11

22.11

Dans på Tværs

Kruså

10/09

16.11

29.11

Kursus i opvisningskoreografi

Erritsø

10/09

16.11

Arrangør

Dato

Danske Folkedansere

Region Midtjylland
Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Arrangement
Dommerkursus

27.09

Seniorlegestue

Vordingborg

10/09

04.10

Dansearrangement

Hårlev

10/09

01.11

Dansearrangement

Kalundborg

10/09

06.12

Dansearrangement

Slagelse

10/09

25.10

Søndagsdans

Taastrup

10/09

Ja

01.11

Søndagsdans

Taastrup

10/09

Ja

01.11

Seniorlegestue

Allerød

10/09

21.10

07.11

Dansekursus ”trin, krop og bevægelse”

Farum

09/09

Ja

08.11

Søndagsdans

Taastrup

10/09

Ja

Jægerspris Folkedansere
Vi mangler en instruktør samt en musiker til at lede
dansen, til forenklet folkedans.
Vi øver mandag aften fra kl. 18.30 til 20.30
Vi aflønner efter aftenskolens takster.
Henv. Henning Pedersen 47503252

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Giro nr. 908 6293
Tlf. 6618 5860. Fax 6618 5760
E-mail: folkedans@dif.dk
Mandag-fredag kl. 11-13
Torsdag endvidere kl. 15-17
Formand: Niels Winberg Clausen
http://www.folkedans.dk

Efterårslegestue
Horns Herreds Folkedansere afholder efterårslegestue på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 1, 4060 Kr.
Såby lørdag den 10. oktober. Spisning af medbragt
mad kl. 18.00, Legestue kl. 19.30.
Instruktør: Lis Petersen, Roskilde.
Musik: Horns Herreds Spillemænd
Entre: 70 kr. inkl. kaffe m/boller og lagkage
ALLE ER VELKOMNE
P.b.v.
Finn Kristensen, Tlf. 4640 0221/2347 1398

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: Dorthe Linde Jørgensen, Bjørnborgvej 6, 9300 Sæby
Tlf. 8662 3148. E-mail: trut@klarinetten.dk
Salg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Villy Nikolajsen, Holstebrovej 98, Vejrum, 7600 Struer. · Tlf. 9746 4159.
E-mail: forlag@spillemandskredsen.dk · www.spillemandskredsen.dk

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

Aktivitetskalender

