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Formand – og hv, era43dårsogåbo?r i Slangerup.
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de oplevelse at starogså en spændende og meget udfordren
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n er det stasåda
Og
mig!
for
te jeg: Det er da lige noget
dig! Og hvorfor nu det?
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Foto: Yukiko Sannomiya
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П р и в е т! (:PRIVJET)

føring, medlemsdatabasen og indder hej på russisk? Det
Hvorfor nu denne overskrift, som bety
beretninger til DIF, men ingen
.
får du en forklaring på længere nede
dage er helt ens, for der er mandsjob og hørte, at der
For 1 år siden søgte jeg efter et delti
ge forskelligartede og spændende
en Danske Folkedanvar en ledig stilling hos Landsforening
konsulentopgaver at løse for båat arbejde for organisasere. Da jeg altid har været glad for
de Styrelse, udvalg og lokale fore stilling ville jeg gertioner, var jeg ikke i tvivl om, at denn
eninger.
lsen at ansætte mig.
ne have, og heldigvis besluttede Styre
Så er det, at jeg også er ansat hos
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Jeg kendte lidt til folkedans i forve
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som ung. Det holdt 3 sæsoner, da man
spejdere) – som projektkoordinatil sidst stoppede.
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og unge på samme alder gjorde, at jeg
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reste
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forlænget til 2012. Her arbejder
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g
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tilling til frivilligt arsom
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n
ner,
anderledes styre og en helt ande
mig primært af bogjeg
r
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På
.
land. Det betyder
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sekr
Hvid
fra
bejde end her i Danmark – nemlig
k for at moniMins
til
r
rejse
at jeg cirka en gang i kvartalet
spejdere.
siske
erus
hvid
de
torere og evaluere projektet med
ig en
stad
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og
11
var
Jeg har været spejder siden jeg
pigene
grøn
De
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pæn del af min fritid i regionsle
år sipar
et
for
og
,
dent
spejdere. Jeg er uddannet korrespon
uomm
edsk
omh
Virks
for
n
den videreuddannede jeg mig inde
et.
nikation ved Syddansk Universit
af projekter i forskelTidligere har jeg arbejdet med ledelse
jeg administrator og
var
lige lande i Østeuropa og før det,
konsulent for KFUM og KFUK.
t mig mange   udforMine jobs og spejderarbejdet har give
ndende oplevelser,
spæ
og
dringer, men endnu flere positive
t kendskab til orsolid
ke
og derigennem har jeg fået et gans
rnationalt.
inte
og
e
jemm
ganisationsverdenen både herh
Marianne Skovgaard Nielsen
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Og dog – helt så galt går det ikke
emarunden ”De 5 skarpe”
Men set i lyset af resultatet af spørgesk
efterfølgende diskussion på
om Landsforeningens økonomi og den
t, hvilke besparelser der vilÅrsmødet 2010, har Styrelsen undersøg
& Toner pr. år i stedet for –
le være ved kun at udgive 8 nr. af Trin
som nu – 10 nr.
somkostninger, tilskud fra
Når man tager produktions- og forsendel
øn og alle andre faktorer i
Bladpuljen, annonceindtægter, redaktørl
en sandsynligvis vil være på
betragtning, viser det sig, at besparels
ca. kr. 150.000 pr. år.
styrelse har vi derfor beslutEfter samråd med Spillemandskredsens
kun udkommer 8 gange om
tet, at Trin & Toner fra og med 2011
- og augustnr.
året. De to numre, der udgår, er april

r i januar, februar, marts, maj,
Det vil altså sige, at bladet udkomme
r.
juli, september, oktober og novembe
selvfølgelig, at de af jer, der
er
kræv
nr.
af
llet
anta
i
Nedskæringen
enter i medlemsbladet, ”tænønsker at annoncere for jeres arrangem
e for at indsende jeres anker fremad” og i visse tilfælde skal sørg
ellers, men vi mener, bespanonce/omtale en måned tidligere end
ør nedskæringen og de evt.
relsen er så væsentlig, at den retfærdigg
deraf følgende ”gener”.
er fastlagt, vil deadlines for
Så snart produktionsplanen for 2011
jort i Trin & Toner og på begindsendelse af indlæg blive offentligg
ge organisationers hjemmesider.
Styrelserne for LDF og DFS
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Styrelsen

Mit navn er Inge Sølling
en med min mand PeJeg er 61 år gammel, bor i Ishøj samm
.
ter, som jeg nyder hverdagen med
2 livlige børnebørn, som
Vi har en dejlig søn, svigerdatter og
vi nyder i fulde drag.
Kommunes social- og
Efter 40 års tjeneste i Københavns
e et lederjob i 25 år,
havd
sundhedsforvaltning, hvoraf jeg

Et valg, som jeg ikke
valgte jeg at gå på en tidlig pension.
har fortrudt et eneste øjeblik.
e folkedans, da vores
Min mand og jeg startede med at dans
lave te til os, når vi
e
kunn
søn var blevet så gammel, at han
kom hjem.
fornøjelse af fællesVi har i alle efterfølgende år haft stor
r, hvor vi har daninge
skabet og det sociale miljø i de foren
glade mennemed
en
set, og vi nyder stadig at være samm
nge.
nhæ
mme
ersa
sker, hvor vi møder dem i folkedans
forbindelse
i
og
ret
resse
Jeg har altid været historisk inte
dragter, og
for
resse
inte
med folkedansen vaktes også min
annelse,
tudd
drag
ens
ning
jeg startede i 1992 på Landsfore
e noghavd
Jeg
kole.
Højs
lm
som dengang foregik på Engelsho
ovenhelt
e
nogl
med
en
le fantastiske gode oplevelser samm
re.
rvise
ud vidende og engagerede unde
t en del af undervisTil min store glæde har jeg selv være
e undervisning den
først
ningsteamet, idet jeg havde min
uge 37 nærmer sig
når
år,
t
9.11.2001. Jeg glæder mig hver
vare mange, manmå
b
forlø
og håber, at dette undervisnings
ge år endnu.
lse i flere perioder.
Jeg har siddet i Landsforeningens styre
internationalt udfor
og
t
Jeg er formand for dragtudvalge
get. Derudover er
dval
sesu
valg og sidder desuden i uddannel
ruddannelseskurefte
s
lsen
jeg kursusleder for dragtuddanne
på Lolland stået
r
inge
foren
sus og har sammen med lokale
for det seneste landsstævne.
dertil hører på skemaet
Når der ikke står folkedans og hvad
rejse og opleve en verat
af
holder min mand og jeg meget
familie og i det hele
med
en
den udenfor Verona, være samm
taget nyde tilværelsen.
å i mange år endnu
Jeg håber, at Landsforeningen må best
er.
lemm
og ønsker alt godt for alle med
Inge Sølling

Har du husket...
ekreds kan støtte udviklingsat du ved at blive medlem af LDF’s Venn
edansere for børn og unge?
arbejdet i Landsforeningen Danske Folk
dlemmer og kr. 300 pr. år for
Det koster kr. 200 pr. år for enkeltme
par/ægtepar at være medlem.
ekredsen på www.folkedans.dk
Du kan læse meget mere om Venn
venstre) eller du kan få yder(vælg ”LDF’s Vennekreds” i menuen til
ligere oplysninger hos sekretariatet.
hjemmesiden eller ved at reVil du være medlem, så tilmeld dig via
etariatet.
kvirere et tilmeldingsskema hos sekr
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Dansekursus og Oktoberbal
edanse samt
Anette Bech-Dalstrup instruerer i rækk
polska- og schottishvariationer.
0 til 21.45
Mandag den 18. oktober 2010 kl. 19.0
med.
ven
ekur
kaff
selv
tag
–
0
Entré kr. 50,0
ætte
Oktoberbal med Lone Schmidt og Bach
24.00
til
19.30
kl.
2010
ber
okto
29.
Fredag den
Entré inkl. kaffebord kr. 75,00
amlingshus,
Begge arrangementer forgår i Aale Fors
Aale Bygade 33, Aale, 7160 Tørring
Tørring – Uldum Folkedansere

Kurse r

Indbydelse til

Dommerkursus
Lørdag den 20. november 2010
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.

Praktiske ting:

Tid og sted:

Tilmelding:

Lørdag den 20. november kl. 09.30 – 16.00 på Højstrupskolen, Rismarksvej 80, 5200 Odense V.

Senest 31. oktober 2010 til Landsforeningen Danske
Folkedansere, Enrumvej 6A, 5270 Odense N.
Tlf. 6618 5860, e-mail: folkedans@dif.dk eller på hjemmesiden www.folkedans.dk

Indhold:

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

Pris:
Kursuspris:................................................ 1140 kr.
DF-tilskud:..................................................790 kr.
Din LDF-medlemspris:................................350 kr.

· D
 eltagerne forventes at have læst koncepterne for
DM-2011 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, fri og obligatorisk dans.
• Vi vil berøre emner som beskrivelseslæsning, fatninger, svikt, udstråling, kropsholdning, rytmik, trin og
helheder og vægtningen af disse i de enkelte konkurrencediscipliner.
• Vi vil komme ind på, hvad der er afgørende for kvaliteten af den observerede dans,  
• Vi vil sætte fokus på graden af dans for det enkelte
par/den enkelte gruppe og på, hvad der kan eller ikke kan rubriceres som rigtigt eller forkert.
• Dagen vil indeholde mest mulig praktisk bedømmelse af dansere, både enkelte par, flere par sammen og
opstillingsdanse.

Kursusleder:
Egon Agerskov, Villavej 14, 4340 Tølløse
Tlf.: 5918 6338, e-mail: egon@agervilla.dk

Undervisere:
Birthe Jørgensen og Henrik Larsen.
Trin
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Ku r s e r

LDF Region Hovedstaden og Region Sjælland inviterer til

Instruktøraspirant-kursus
Hvis du er øvet danser og har lyst til at prøve kræfter
med at undervise men ikke rigtig ved om det er noget
for dig, så inviteres du til aspirantkursus i dagene 19.20.-21. november i Taastrup.
Kurset henvender sig til alle der har lyst til at udfordre
sig selv og lære at dirigere både dans og musik.
Kurset finder sted Grønhøjskolen, Mølleholmen 20, 2630
Taastrup.
Indkvartering på skolen, så medbring liggeunderlag og
dyne/sovepose.
Instruktør:
Vill Plesner, tlf. 2515 9861
Spillemænd:
Britta og Jakob Koch
Kursusleder:
Helle Madsen, tlf. 2856 6477
Ankomst fredag kl. 19.00-20.00 afrejse søndag kl. ca.
15.00

Dansere søges
Aspiranterne mangler hjælp til at have nogen til at øve
sig på, så tilmeld dig til kurset som danser.
I får dejlig motion og god musik dagen lang. Man kan
deltage som danser på forskellig måde, 3 dejlige dage,

eller 1 hel lørdag, eller bare til dansen lørdag for/eftermiddag.

Legestue
Lørdag aften afholder aspiranterne legestue, der er alle velkommen. Her skulle vi gerne blive rigtig mange så
aspiranterne føler at taget letter.
Mere information findes på regionens hjemmeside.

Priser:
Aspiranter: Incl. alt: 550.00 kr.
Dansere: 3 dage incl. alt: 400.00 kr.
Dansere: Lørdag incl. alt: 250.00 kr.
Dansere: For/eftermiddag incl. frokost: 100.00 kr.
Legestue: Incl. kaffe og lagkage: 75.00 kr.
Tilmeldingsskema rekvireres hos kursusleder Helle Madsen, hele.madsen@comxnet.dk
Tilmelding og betaling skal være kursuslederen i hænde senest mandag den 1. november 2010
Vel mødt i Taastrup
Med venlig hilsen
Instruktør, spillemænd og kursusleder

Mellem Broerne i Tivoli.
Foto: Henning Skov

HAR DU HØRT DET – HAR DU HØRT DET!!
Der er atter
Efteruddannelseskursus for Danseinstruktører og spillemænd den 4. til 6. februar 2011
Skynd dig at lave plads i kalenderen, og læs mere i næste nummer af Trin & Toner.
Birthe Jørgensen og Bent Melvej, Kursusledelse

8

Trin

&Toner ∙ Nummer 10 ∙ Oktober 2010

Kurse r

Nytårskursus
på Højskolen Snoghøj 2011

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 2011.
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
2011.
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 sangtime eller to, hvor vi synger efter den nye sangbog,
samt et kulturhistorisk foredrag, hvor der fortælles om
dansehistorie fra Jylland, Møn og Sjælland.
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. 7553 5069
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 og sendes til:
Danske Folkedanseres Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270
Odense N, tlf. 6618 5860, senest d. 15. november 2010.
Tilmelding er først gyldig, når indbetalingen er modtaget på sekretariatet. Ved afbud tilbageholdes 10 % af
kursusafgiften til administrationsomkostninger (dog
min. 50 kr.).
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 ”Møn" – "27 danse fra Jylland" – "28 danse fra Sjælland og Øerne". Hefterne kan købes på kurset.

Trin
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L a n d s s t ævne

Ælle, bælle mig fortælle.
Skibet går til Åbenrå,
køber for en skilling skrå,
deler den i syv,
én, to, tre, fire, fem, seks, syv,
ræven er en hønsetyv,
fra hans næse til hans mund
vejer firsindstyve pund.
Ole vip, Ole vap,
Ole snustobak.

Er dét, hvad vi ved om Aabenraa?
At man kan sejle til Aabenraa, er ganske vist. Aabenraa ligger meget logisk for enden af Aabenraa Fjord i
den østlige del af Sønderjylland, et sted mellem Haderslev og Flensborg. Byen har hele to sejlklubber foruden
en roklub og var i forgangne tider en driftig søfartsby
med farter så langt væk som til Kina og Australien. I
dag huser Aabenraa stadig et stort rederi samt aktiviteter indenfor shippingindustrien. Ellers breder det driftige sig ud over mange andre områder også. F.eks. har
Aabenraa en folkedanserforening! Måske ikke verdens
største, men alligevel. Og denne forening har sat sig
for at arrangere landsstævne for al landsens folkedansere i juli 2011. Det er da noget!
Og hvad kan vi så ellers fortælle uden at løfte sløret for
meget? At det bliver i uge 29? Ja, men det ved I jo allerede.
Det er måske lige så meget på sin plads at fortælle lidt
mere om denne besynderlige del af Danmark, som så at
sige har været landets stødpude mod syd.
Tidligere gik Danmark helt ned til Altona ved Hamburg!
Sådan ynder vi i al fald at fortælle historien. Men der
var også andre historiefortællere på banen, og efter århundreders strid om statsretlige tilhørsforhold og udkæmpelsen af to slesvigske krige førte det i 1864 til,
at Danmark mistede alt syd for Kongeåen.
I de følgende 56 år var Sønderjylland tysk. Det betød
bl.a. at sønderjyder blev indkaldt til tysk militærtjeneste under den første verdenskrig med smertelige tab til
følge. Under krigen byggede den tyske hær ”Sikringsstilling Nord” med 900 betonanlæg fordelt over en kun
50 km lang strækning fra Hoptrup lidt nord for Aabenraa i øst til Rømø i vest til sikring mod en invasion ned
gennem Jylland. Stillingen kom aldrig i anvendelse, og
resterne heraf bliver et af udflugtsmålene under landsstævnet.
Efter krigen førte en folkeafstemning til, at Nordslesvig kom til Danmark, mens Sydslesvig og de øvrige hertugdømmer forblev tyske. Ligesom der i Sydslesvig sta-
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dig findes danske familier, har Sønderjyllands befolkning naturligt nok et tysk mindretal med egne børnehaver og skoler samt et tysk bibliotek og gymnasium
beliggende i Aabenraa. Med begge landes tilstedeværelse i et europæiske fællesskab, er fortidens dystre spøgelser de senere år trængt i baggrunden og landsdelene på begge sider af grænsen nyder godt af en stigende udveksling af erhvervsmæssige ydelser og kulturel
påvirkning.
Således finder vi i Aabenraa en velbesøgt international
højskole, ”Højskolen Østersøen”, der bl.a. tilbyder sprogkurser for danske og tyske kursister.

Vi er godt i gang…
I skrivende stund har der lige været afholdt regionskonference i Aabenraa, hvor det foreløbige program blev
fremlagt for de fremmødte regionsrepræsentanter og de
2 styrelser. Nu glæder vi os bare til også at præsentere
programmet for alle jer.
På vores hjemmeside www.aabenraa2011.dk finder du
alt om programmet som det ser ud nu. Hvis du ikke allerede har besøgt hjemmesiden, synes vi at du skal kigge derind og se hvad vi tilbyder af forskellige workshops, udflugter og alle de mange danseaktiviteter for
både voksne, børn og unge.
Du kan f.eks. finde ud af hvad Polka plask er, om spillemandsbal er noget for dig, se det spændende B&U
program med Go’ morgen legestue og Dans dagen i gang,
eller måske får du lyst til at tage til Sønderjysk kaffebord eller ølsmagning på Flensborg Bryggeri.
Vi tør faktisk godt at sige, at du får svært ved at vælge
mellem alle de mange gode og spændende tilbud vi har
til dig i Aabenraa – du vil sikkert gerne deltage i det
hele.
Programmet er dog ikke 100% på plads endnu, så hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nye program
punkter eller andre info om stævnet. Er der noget du
mangler svar på, er du velkommen til at skrive til en af
os fra stævneudvalget.

Det sker i din regio n

Region nordjylland
Hvad: Håndarbejds- og dragtdag. Hvor: Dueholm Kloster,
Dueholmgade 7-9, 7900 Nykøbing Mors. Hvornår: Lørdag
6. november 2010 kl. 12-16. Dragtudvalget har i samarbejde med Morslands Historiske Museum tilrettelagt en
dag med masser af håndarbejde. Der vil være værksteder
med arbejde, som har relation til vore dragter. Udstilling
af hovedtøjer og billeder fra den landsomfattende sjalsregistrering. Der vil også være værksteder med mange
andre håndarbejder. Entré: 60 kr. - under 18 år gratis.
Billetten giver adgang til hele museet.
Venlig hilsen Dragtudvalget, Region Nord

Hvor skal turen gå hen i 2011?
Nu er muligheden for at være med til planlægningen af
turen 2011. Kom og vær med. Denne store chance kan
du få ved at deltage i vort årlige møde, som finder sted
lørdag den 13. november 2010 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 Belgien v/formanden.
Gennemgang af regnskab v/kasserer.
Valg til rejseudvalget på valg er
- Lindhart Madsen (1 år af gangen)
- Keld Pedersen
Valg af suppleant til rejseudvalget på valg er
- Bjarne Christiansen
Valg til revisorsuppleant på valg er
- Frits Larsen
Valg af hvor turen går hen i 2011 – rejsemål/
ca. tidspunkt.
Eventuelt.
Billedudveksling fra turen til Belgien.
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 02. november 2010 på tlf. 9818
6567 Jørgen Svendsen 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) indbyder til et spændende kursus:
fredag 29. oktober 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 19.10.10. Rettidig
tilmelding er nødvendig af hensyn til kursets gennemførelse. Alle spillemænd er velkomne til at spille med
og afprøve deres færdigheder til dansekursuset den
29.10.10, hvor Jørgen Nickelsen er forspiller.
Vi glæder os til at se Jer!
Ringkøbing Amts Spillemænd (RAS) og
Danske Folkedansere Region Midtjylland

Region syddanmark
Trinkursus i Janderup ved Varde
Søndag den 10 oktober 2010 er der tringennemgang på
Eventyrgården, Vesterled 52 st., 6851 Janderup.
Det er i tidsrummet kl. 13.00 til 16.30.
Instruktør: Mie Nielsen, Århus
Spillemand: Flemming Møller Kristensen, Varde
Pris:......................................................kr. 100,00
Rabat LDF og DFS medl............................ kr.   50,00
Din LDF/DFS medl. pris:......................... kr. 50.00
Information hos og tilmelding til Carlo Nielsen, mail
carlo-nielsen@jellingnet.dk
Venlig hilsen
Danseudvalget, Region Syddanmark

Danseudvalget har herved fornøjelsen
at indbyde til Trinkursus I
søndag den 7. november 2009 kl. 10.00-16.00
i gymnastiksalen på Kruså Skole, Åbjerg 8B, 6340 Kruså
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
Trin
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D e t s ke r i din region

Hvad er programmet?
Kl. 10.00 Kurset starter
Kl. 12.30 Vi spiser vor medbragte mad
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? 1. november 2009.
Vi glæder os til at se jer til en god og lærerig dag!
Venlig hilsen Danseudvalget, Region Syddanmark

Anderledes danse!
Et spændende kursus for dansere og instruktører
Søndag d. 21. november i Ringe
”Anderledes danse” er et kursus hvor vi tager os tid til
at arbejde med danse og trin vi ikke når på en ”almindelig” danseaften. Det kan være fordi det er danse, der
tager lidt længere tid, eller trin og/eller figurer tager
lidt længere tid at indøve.
Går du og brænder for at komme til at danse noget af
det, der ikke danses på en almindelig træningsaften,
og kunne du tænke dig at komme til at lege med din
indre danseglæde, så skal du sætte kryds i kalenderen
søndag den 21. november. Det bliver en spændende og
udfordrende dag, der blot kræver du kan de almindelige
dansetrin. Medbring selv frokost og kaffekurv samt drikkevarer og dansesko. Vi stiller med to veloplagte  instruktører og spillemænd samt et godt dansegulv.
Spillemænd oplyses senere.
Tilmelding: Rune Pedersen, tlf. 6474 1052,
mail: runep7@hotmail.com eller
Signe Juel Christensen, tlf. 3020 6784,
mail: juelgaard@gmail.com
senest fredag d. 12. november.
Program:
Kl. 10.00 Kurset starter
Kl. 12.30 Spisning af medbragt mad
Kl. 13.00 Kurset fortsættes
Kl. 15.30 Den medbragte kaffe nydes + evaluering
Kl. 16.00 Tak for i dag
Sted: Nordagerskolen, Rolighedsvej 16, 5750 Ringe.
Pris:..................................................... kr. 200,00
Rabat LDF og DFS medl............................ kr.   50,00
Din LDF/DFS medl. pris:........................ kr. 150.00
Venlig hilsen
Lokalforening og Danseudvalget, Region Syddanmark
Christian Jensen, tlf. 2145 3116, c-j@stofanet.dk
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Region hovedstaden
Der sker hele tiden noget i din REGION
SVÆRERE PARDANSE V/Christian Obel
Lørdag den 6. november 2010 kl. 14.30 – 17.30
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum – Bus 334
På dette kursus vil vi arbejde med nogle af de sværere
pardanse, som vi sjældent danser – fordi der ikke er så
mange, som mestrer dem. Og for dem, der kan dem, er
det ofte sådan, at der er en række detaljer, som der aldrig er blevet tid til at få på plads.
Eksempler på danse kan være mazurka trin som i Æ russer og Bette Mett’, springfort, springforkert, Lille hamborger, Læsø vestenom og andre specielle danse. Hvis
I har særlige ønsker, så send en e-mail til Christian forud for kurset via farumfolkedansere@post.tele.dk
Til ballet om aftenen vil BALTINGET med Jesper Vinther
i spidsen sørge for, at eftermiddagens danse bliver spillet igen, så de nye trin kan blive genopfrisket!   
Pris for kurset: Kr. 60. Medbring selv fortæring og kaffe/te + krus til om eftermiddagen. Øvrige drikkevarer
kan købes.
Pris for aftensmad: kr. 70. Trekant-sandwiches, ost,
brød og frugt. En ’tør’ kop kaffe/te serveres umiddelbart efter maden. Eller tag selv mad med.
Tilmelding og forudbetaling senest 2. november til:
farumfolkedansere@post.tele.dk eller telefon 4448 3410
- penge til reg.nr. 9570, kt. 9165681 med angivelse af,
hvor meget I har indbetalt og hvad beløbet skal dække
– gerne henvisning til e-mail eller telefon.

Kom, lyt og DANS til BALTINGET
Lørdag den 6. november 2010 kl. 19:30
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum – Bus 334
Musikerne er Jesper Falch, percussion, Tove de Fries,
violin, Jesper Vinther, harmonika, Klaus Ravnsborg, gui-

Brudager og Omegn
Brudager og Omegns folkedanseforening
kan i år fejre 40 års jubilæum. Derfor indbyder vi alle
til legestue fredag d. 5. nov. kl. 19.30 på Vejstrup
Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup.
Instruktør: Signe Juel og Karen Jensen.
Musik: Egne spillemænd, Mellem Broerne og fremmødte spillemænd. Alle er velkommen.
Entre og kaffe/the og brød 75,00 unge u/ 18 år
50,00. Underholdning af spillemandsmusik fra Mellem Broerne i kaffepausen.
Tilmelding senest d. 1. nov. 2010
Tove 6228 1466 el. Jørgen 6228 1399

Det sker i din regio n

tar og Peter Sejersen, kontrabas. Tove og Jesper Vinther
er lærere på Det Fynske Musikkonservatoriums Folkemusiklinje, Odense. …noget af det mest forfriskende på
hjemlig grund... (Politiken)
… Gruppen puster nyt liv i den traditionelle spillemandsmusik ved at tilføre den elementer af moderne
rytmisk musik og gør det med stor kreativitet og dygtighed… (Jyllands Posten)
Farum Folkedansere satser stort med dette engagement
og glæder sig til at se alle folkedans- og musikvenner.
Entré inkl. kaffe/te og kage: 110 kr.
Tilmelding er ikke nødvendig, men vil sikre dig en billet. Ring til 4448 3410 eller skriv til farumfolkedansere@post.tele.dk. Uafhentede billetter sælges fra kl. 20.
www.farumfolkedansere.dk
Arrangementet er et samarbejde mellem Farum Folkedansere og Region Hovedstaden

Region hovedstaden/sjælland
LDF Region hovedstaden og Region Sjælland inviterer til Instruktøraspirantkursus
i dagene 19.-20.-21. november i Taastrup.
LDF Region hovedstaden og Region Sjælland
Søger dansere til aspirantkurset
i dagene 19.-20.-21. november
LDF Region hovedstaden og Region Sjælland
inviterer til legestue den 20. november
Legestuen starter kl. 19.30
Stedet er Grønhøjskolen i Taastrup
Se andetsteds i bladet.
Håber at se så mange som muligt.
Instruktør, spillemænd og kursusleder

Legestue
Seniorudvalget indbyder til legestue for danseglade ældre, pensionister og andre interesserede.
Søndag d. 7. november 2010 kl. 13.00-16.00.
Stedet er Pensionisthuset, Skovensvej 6, 3450 Allerød
Kom og få en hyggelig eftermiddag.
· Gode danse under ledelse af Ena Petersen
· Levende spillemandsmusik, leveret af Keld Tachau
m.fl.
· Fællessang efter kaffen
· Lotteri, øl og vand kan købes
Pris: 60 kr. inkl. kaffe/te og lagkage.
Tilmelding nødvendig til Lissy & Ole på tlf. 4373 3198
eller Erik på tlf. 3871 3595, inden d. 31. oktober 2010.
Med venlig hilsen
LDF Region Hovedstaden, Seniorudvalget

Region Hovedstaden inviterer til søndagsdans
Den 14. november i Taastrup kulturcenter, B-salen, Poppel alle 12, 2630 Taastrup.
Kl. 12.30 – 16.30.
Tema: Vals og Schottis
Mette, Carsten og Rasmus tager os igennem et grundlæggende kursus, så vi alle kan klare os lettere igennem hele sæsonen. Der vil være nye som gamle spændende danse.
Instruktører: Mette Lukasiewicz og Carsten Jørgensen
Musik: Rasmus Nielsen
Pris: 50.00 kr.
Kik ind på Regionens hjemmeside og se opslaget.
Tilmelding til hele.madsen@comxnet.dk senest den 9.
november eller hvis i er lidt for sent ude så ring på tlf.
3879 8283 – 285 66477 – 2372 1819 og hør, om dagen
bliver afholdt.
Danseudvalget

Brønshøj Folkedanserforening
Kom til efterårslegestue i Brønshøj Folkedanserforening lørdag den 30. oktober 2010
Spisning kl. 18.00. Medbring mad til fælles buffet
samt service og bestik. Øl, vin og vand kan købes.
Dans kl. 19.30 - 22.30.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage. Børn halv pris.
Instruktør: Carsten Jørgensen.
Musik: Hella, Bjørg, Henrik og Toke.
Sted: Rødkilde Skole, Godthåbsvej 274, 2720 Vanløse.
Alle er velkommen, også til dansen alene.
Brønshøj Folkedanserforening
www.brhff.dk - bente-b@os.dk

Efterårslegestue
Horns Herreds Folkedansere afholder efterårslegestue på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 1, 4060 Kr.
Såby lørdag den 16. oktober. Spisning af medbragt
mad kl. 18.00. Legestue kl.19.30, som er for alle uanset deltagelse i spisning.
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 0221/2327 1398
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Regionskonference i Aabenraa
Fredag - Styrelsesmøde:
Fredag den 3. september havde styrelsen i DFS sat hinanden stævne på vandrerhjemmet i Aabenraa for at holde styrelsesmøde. Dagsordenen var som vanligt standard – og lang:
1. Godkendelse af referat fra sidste styrelsesmøde –
28.07.10
2. Siden sidst
3. Kommende aktiviteter
4. Økonomi
5. Andre organisationer
6. PR
7. Kommende møder
8. Strategiopfølgning
9. Eventuelt
Med næsten 40 punkter + underpunkter er det en krævende dagsorden, men Spillemandskredsen er aktiv og
der skal styres og planlægges på lang sigt – f.eks. stævner i de kommende år og vore kurser, som er vigtige hovedaktiviteter. I øvrigt er alle medlemmer meget velkommen til at fremsende punkter eller forslag, som man
ønsker behandlet på styrelsesmøderne!

Strategiplanen – en status:
1. M
 edlemstallet er langsomt stigende, men der er stadig brug for hjælp fra ALLE MEDLEMMER for at nå
vore mål.
2. Økonomien ser ud til at overholde budgetterne –
specielt pga. god tilslutning til kurserne, så kassereren smiler!
3. Udvikling af nye kurser: En aktivitet, vi endnu ikke
har taget hul på, men forslag er meget velkommen!
Specielt vil vi gerne kunne tilbyde kurser til de professionelle folkemusikere med henblik på dansespil
til folkedans.
4. Samarbejdet med de øvrige organisationer i Folkemusikverdenen er en krævende og langsom proces,
men der er positive toner i gang på flere fronter. Vi
har specielt forsøgt at fokusere på unge spillefolk,
hvorfor vi også støtter dette arbejde. Vi er i forhandling med nogle unge mennesker om etablering af et
Unge-udvalg i Spillemandskredsen.
5. Nye udgivelser af noder: Der er flere forslag, men vi
hører gerne om jeres ønsker og behov for nye noder.
Det er styrelsens ønske, at der etableres et ”nodeudvalg”, der kan komme med ideer og tage aktion
på dette punkt, så hvis det har din interesse, hører
vi gerne fra dig.
Vi kan referere andre ”interessante” emner, som styrelsen har fokus på:
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• K
 onvertering af vore elektroniske noder til ny platform, der passer til de nye nodeprogrammer, da vi
ikke forventer at kunne supportere den gamle (platform!)
• Medlemslister vil ikke fremover være fælles med LDF,
der ikke længere udsender disse. Vi vil udsende opdateret medlemsliste sammen med kursusfolderen
etc.

Lørdag – Regionskonference:
En spændende dag, hvor repræsentanter for spillefolk
og dansere mødtes for at høre nyt fra organisationerne
samt om det kommende Landsstævne 2011 i Aabenraa.
Efter en fyldestgørende information spadserede vi rundt
til alle de steder, hvor stævnet skal have aktiviteter. Og
”JA” – der er ikke længere end man nemt kan gå på
mindre end 10 minutter! Dejligt, hvis man er kontrabas- eller harmonikaspiller.
Stævnet ser ud til at blive super godt med masser af
spændende oplevelser – både de traditionelle, men også helt nye tiltag for både dansere og spillemænd. Jeg
håber, at rigtig mange spillemænd allerede nu vil reservere uge 29 næste år, så vi kan blive en stor flok med
masser af god musik. Og tænk hvis vi kunne samle et
100-mands orkester til Spillemandskoncerten? Det bliver i øvrigt Mette Kathrine Jensen, Vejle der skal lede
og instruere koncerten, hvor man har valgt at fokusere
på den gode melodi – det skal være sjovt at spille! Alle skulle derfor kunne følge med og finde overskud til
at skabe god musik.
Om eftermiddagen var der indlæg og fælles diskussion
om kommunikation, som er yderst vigtig i det samfund,
hvor vi alle gerne vil have kontakt til nye og kommende dansere og spillefolk. Essensen var at vi skal kommunikere, hvad de andre vil høre i stedet for at fortælle ALT om vore egen tilgang til dansen og musikken.
Sidst på eftermiddagen var der sat et par timer af til
”grupperinger”, hvilket betød at styrelsen kunne mødes med de repræsentanter, der var mødt op fra de forskellige regioner. Desværre måtte vi konstatere et mindre fremmøde – kun Region Syd og Region Sjælland
kunne deltage - men vi havde masser af god snak om
kredsens arbejde samt de ting, der sker i regionerne.
Styrelsen lovede fremover at øge mængden af Info-brevet mm. direkte til regionsformændene, men fortsat
suppleret med artikler til medlemmerne i Trin & Toner.
Dagen sluttede med ringriderpølser inden hjemrejsen.
Vi glæder os til at se masser af spillemænd i Aabenraa
næste år!
Styrelsen

Spillemandskredse n

Farvel til en direktør
De fleste ved, at man kan købe musik i Spillemandskredsen, der har sit eget forlag som udgiver både nodebøger og orkesterarrangementer med spillemandsmusik samt forhandler folkemusik på både CD, LP og MC.
Igennem årene er specielt udbuddet af musik på CD med
forskellige grupper fra hele Danmark steget i takt med
at indspilningerne er blevet flere og flere.
En anden fornyelse er salget via internettet lig med
hjemmesiden www.spillemandskredsen.dk,  hvor der online tilbydes alle varer fra forlaget. Dette medfører bl.a.
at forlaget har en kundekreds, der strækker sig langt ud
over kredsens egne medlemmer. Og hvordan fungerer
det så? Jo – nu skal I høre! For ca. 15 år siden fik forlaget ny direktør – Villy Nikolajsen fra Struer – for forlaget er et Aps og et ”rigtigt firma” ejet af ”Nodefonden” i DFS – Spillemandskredsen. Denne konstellation
er fortrinsvis gjort for at lette arbejdet og adskille aktiviteterne fra den daglige drift af Spillemandskredsen.
I det daglige har Villy – godt hjulpet af Nini – enevældigt styret og udviklet Spillemandskredsens Forlag til
gavn og glæde for os alle. Nini og Villy har kørt landet
tyndt og besøgt masser af stævner og kurser for at tilbyde dansere og spillemænd musik til hjemmebrug.
Mange kender salgsboden med de mange nodebøger og
CD’er fra Landsstævnerne, hvor man ved et besøg på
Forlagets stand kunne høre ”smagsprøver” på de nyeste

CD’er og få en god og hyggelig
snak om spillemandsmusikken.
Villy – forlagsdirektøren, der nu
efter 15 år har valgt at overgive
roret for forlagsvirksomheden til
andre kræfter – har mange andre
jern i ilden, og han har gennem
mange år stået i spidsen for orkesterprøver og koncerter i Holstebro og omegn, hvor der er leveret
dejlige lytteoplevelser og god dansemusik. Ninis familie tæller spillefolk, der har leveret ukendte og
interessante noder, og de er begge aktive i mindre grupper, der
bl.a. spiller den musik, Nini har
fået i arv. Så der er ingen tvivl om, at de mange, mange timer, som Nini og Villy har lagt i forlagets tjeneste
nu fremover kan bruges på andre spændende musikalske aktiviteter.
Alle i Styrelsen vil på vegne af alle medlemmer i Spillemandskredsen gerne takke Villy (og Nini) for det store og trofaste arbejde med forlaget, og vi kan glæde os
over, at depechen går videre i bedste stand. Tak for indsatsen!
Michael S. Petersen, formand

Formand for
DFS kursusudvalg
efterlyses!

Roskilde Spillemænd

Han er altså IKKE blevet væk! Men kurser er en
af de vigtigste aktiviteter i Spillemandskredsen
og den nuværende formand for kursusudvalget
Aksel Sand Nielsen, er for tiden hårdt belastet
med planlægning og gennemførelse af Barnlek i
Skive 2011. Vi har derfor i styrelsen et akut behov for lidt assistance. Hvis du kunne tænke dig
at hjælpe med at styre kursusudvalget, aftaler
med de enkelte kursusledere og deres kurser, budgetter etc., hører vi gerne fra dig.
Michael
formand Spillemandskredsen

indbyder til
opfølgningskursus i

Les Lanciers

søndag den 7. november 2010 kl. 10-15
i musiklokalet på Østervangsskolen i Roskilde.
På kurset vil vi øve melodierne til såvel den gamle af Hart som den nyere af J. Mikel.
Instruktør er Michael S. Petersen, Søvænget 16,
4621 Gadstrup.
Det koster 75,00 kr. for deltagelse. Medbring selv
al forplejning.
Vel mødt  til en spændende dag!
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Succesfyldt

landsstævne i Maribo
Landsstævnet i Maribo 2010 er overstået og et kæmpe
arbejde for stævneudvalget og alle deres hjælpere er
afsluttet. Landsstævnet var på alle måder en stor succes, selvom visse folk selvfølgelig kan finde fejl og
mangler. De få ting, der ikke helt ”spillede”, blev hurtigt rettet og alle deltagere kunne glæde sig over et
veltilrettelagt stævne med spændende aktiviteter.
Jeg vil specielt se på spillemandsiden af stævnet, hvor
det er værd at nævne den store indsats fra vores tidligere styrelsesmedlem Astrid Pørtner, der trak et stort
læs før og ikke mindst under stævnet. Lige meget hvor
man var, så kom Astrid på cykel med violinen på ryggen, spillede eller foretog andre ting, og straks var hun
videre til næste opgave. Til Astrid en stor tak for en
flot udført opgave for alle os spillefolk.
Spillemandskoncerten var fantastisk – og det var en let
opgave at få lov til at afvikle selve koncerten, når der
er styr på alting. Musikken var lokal, velvalgt, velklingende og på et niveau som alle deltagende spillemænd
kunne håndtere. Det giver overskud i musikken  og en
rigtig god lytteoplevelse. Astrid var også her den førende figur godt assisteret af Frede Nielsen, Højreby og
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sammen skabte de en dejlig oplevelse for alle de mange spillemænd og tilhørere.
”Teltet” var en særlig aktivitet, som bød på mange gode og spændende musikalske oplevelser, hvor man både
kunne lytte til forskellige grupper og selv få lejlighed
til at spille. Det var også rammen om aktiviteterne for
de unge spillefolk, som blev ”nænsomt” ledet og instrueret af Kenneth Krak og Christian Bugge. En vigtig
aktivitet – da det er af største betydning, at vi kan tilbyde målrettede ting til gruppen af unge spillefolk. I
den forbindelse vil jeg gerne nævne, at vi i styrelsen
ser det som vigtigt, at så mange som muligt af de deltagende spillemænd er aktive og dermed på vagtlisten.
Jo flere spillefolk des flere muligheder.
”Hylddalen” er et sted, der indbyder til spændende arrangementer, hvilket også blev udnyttet af stævneudvalget. Der var mange andre aktiviteter, som fortjener
et ord med, men vi vil alle se tilbage på et veltilrettelagt stævne og sende en STOR TAK til stævneudvalg og
alle hjælpere for flot arbejde!
Michael,
formand Spillemandskredsen

Spillemandskredse n

Nytårskursus
på Højskolen Snoghøj 2011
Et år kan meget hurtigt gå, så nu er det allerede tid til
at melde sig til det første kursus i 2011, så frem med
kalenderen og ind med et stort kryds.
Først til mølle princippet gælder og vi har kun 15
pladser på kurset!!!!

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:
Spillemandskredsen indbyder til det traditionelle nytårskursus på Højskolen Snoghøj, 7000 Fredericia.

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

Ankomst d. 1. januar kl. 14.00-15.00.
Afrejse d. 4. januar efter frokost.

Tilmelding:

Kurset holdes sammen med Landsforeningen Dansk Folkedanseres dansekursus og der vil være en del sammenhæng med dette kursus. Det betyder, at det hele vil
summe af spillemusik 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. Det vil være en
rigtig god ide at medbringe materiale til de forskellige
opgaver under kurset.
Undervisningen vil være baseret på både node- og gehørspil og der vil i god tid blive udsendt noder og materiale omkring kurset.
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!

Tilmelding pr. telefon eller mail til John Eliasen hurtigst muligt og senest d. 15. november 2010.

Betaling:
Betaling sker samtidig med tilmeldelsen til spillemandskredsen girokonto 9736158 (brug kode 01 ved overførsel).
Husk at opgive navn ved indbetalingen, så vi kan se,
det er dig, som betaler.
Tilmeldelsen gælder, når vi har modtaget din indbetaling.
John Eliasen, kursusleder

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

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

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.
Trin

&Toner ∙ Nummer 10 ∙ Oktober 2010

17

S p i l l e m a ndskredsen

Pressemeddelelse

Årets spillemandspris 2010
Prisen er en pris, man tildeles af andre spillefolk og ikke
en pris man kan vinde!
Prisen er udformet af kunstneren Martin Richard Olsen
Michael S. Petersen har fået de fleste stemmer ved afstemningen på hjemmesiden for festivalen Musik over
Præstø Fjord. Gennem årene har Michael betydet meget
for udviklingen af folkemusikken i regionen, og har styrket sammenhængen mellem spillemænd og dansere.
Michael har i rigtig mange år sat sit præg på danske folkemusik. Han er medstifter af Ramsø Spillemandslaug og
aktiv spillemand og forspiller i lauget. Hans hovedinstrument er klarinet, men violin og kontrabas mestrer han
også.
Michael underviser på spillemandskurser i det
ganske land, og arrangerer en lang række spillemandsmelodier
Ikke alene har han gennem årene lagt et
enormt arbejde i et af regionens mest kendte orkestre, Ramsø Spillemandslaug, men
han har også skabt Spillemandsstævne, Ø-stævner.
Han har på landsplan været
drivkraften bag mange natlegestuer i en række år med sin energi og humor
på som forspiller var der
plads til alle og grin for
det meste. Her samles

Michael med den flotte statuette

trin & toner 2011
Som det fremgår andetsteds her i bladet, har DFS’ og LDF’s styrelser besluttet, at Trin & Toner kun udkommer 8 gange i 2011 i stedet for, som nu, 10
gange. De to numre, der udgår, er april- og augustnr.
Det vil altså sige, at bladet udkommer i januar, februar, marts, maj, juli,
september, oktober og november. Så snart produktionsplanen for 2011 er
fastlagt, vil deadlines for indsendelse af indlæg blive offentliggjort i Trin &
Toner og på begge organisationers hjemmesider.
Styrelserne for DFS og LDF
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er uddelt

rigtig mange folk. Det er i høj grad Michaels fortjeneste.
Udover det formidler han i andre grupper glæden ved folkemusik og har hvert år ved juletid et juleshow kørende.
Han har skabt et miljø omkring folkedansen i Ramsø folkedansere, som er landskendt og har været med til at
præge udviklingen på landsplan i mange år - senest er
han valgt som formand i spillemandskredsen.
Udover at være en glimrende musiker og dygtig organisator, så udmærker Michael sig ved at være en skæg person, som altid er med på nye ideer.
Musik over Præstø Fjord

Sekretariat Helge
i Folkemusikkens Fælles
Formand for bestyrelsen
stø Fjord, Anne
Præ
r
ove
sik
festivalen Mu
Arildsøe og arrangør af
geren.
dta
n sammen med prismo
Grete Kamille på trappe

Spillemandskredse n

Svenske pardanse – det er bare dejligt!
Årets temakurser på Høng Landbrugsskole var helliget
musikken fra vore svenske naboer. Låterna fra Sverige
er bare dejlige.
Jeg havde meldt mig til årets temakursus på Høng i tiden 20.-22. august 2010. Vi var blevet lovet ”Svenske
pardanse – melodier og spillestil!”. Og det var lige det
vi fik. Lone Nielsen Darger viste sig at være en meget
kompetent instruktør og det var tydeligt på hendes måde at håndtere sin violin på, at det havde hun prøvet i
rigtig mange år.
Vi var 23 forventningsfulde spillemænd, der ankom til
Høng fredag aften. Efter den obligatoriske indkvartering, kaffen og
velkomsten gik Lone Darger i gang med sin undervisning og allerede
til aftenens legestue
prøvede de første instruktioner af. Der

var nemlig et hold danseinstruktører på efteruddannelseskursus samtidig med vores spillemandskursus. Dem
brugte vi som ”forsøgskaniner”.
Lørdagen startede med den obligatoriske morgensang
og rytmik og dans. Her var det danseinstruktørerne, der
førte an i løjerne. Herefter gik dagen med nye instruktioner, hvor Lone Darger igen viste sin kunnen såvel indenfor svensk folkemusik som for undervisning. Så da
lørdagens undervisning var slut, stod vi klar med et nyt
hold svenske melodier (hambo, vals, schottis og anglaise) som vi prøvede af på danserne ved aftenens legestue. Danserne kunne lide det (det kunne spillemændene så sandelig også), så vi havde fået det rigtige
”taw” på musikken. Et ”taw”, der forplantede sig over
i danserne, efterhånden som musikken skred frem.
Mæt af musik og gode oplevelser mødte vi så frem til
søndagens morgensang, rytmik og dans. Her var det
spillemændene, der stod for løjerne. Danserne gik så til
deres kursus, medens vi spillemænd fortsatte med vores svenskermusik. Vi benyttede lejligheden til at gennemgå de sidste to dages landvindinger indenfor den
svenske musik, men Lone nåede også lige at hælde endnu en melodi på os inden middagsmaden og afskeden
stod for døren. Det var en polka.
Tak til en meget dygtig og kompetent instruktør. Tak til kursusledelsen for et godt tilrettelagt kursus.
MAN FÅR FAKTISK HANG TIL HØNG.
Varny F. Hansen
Kastaniehaven 3, st., tv. 4330 Hvalsø
varny.hansen@mail.dk

Husk venligst

at Trin & Toner ikke udkommer i december måned. Derfor bør arrangementer i januar måned annonceres i novembernr. af bladet. Deadline for indsendelse af indlæg til novembernr. er den 12. oktober.
Redaktøren

HUSKETAVLE FOR DFS:
Region hovedstaden
10.+24. november

Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød kl. 11.00-16.00

Region nordjylland
06. november

Spillemandskursus og legestue, Ridemandsmølle
Trin
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Medlemmer

Me d l e m merne

Europeaden 2010
i Bolzano, Sydtyrol

I år var der 5000 deltagere til den 47. Europeade. 200
grupper fra 26 lande i Europa + 1 hold fra Grønland. Horsens og Omegns Folkedansere deltog med 42 deltagere.
Hatting IF Folkedansere + Dans og Rejs Fyn var også med.
Vi forlod Horsens 19. juli kl. 5.00 med Klovborg Turistfart. Ophold i Kassel på Wilhelmshøjen med Hercules, byens vartegn. I Fulda ved aftenstid.   
Næste dag ophold i ”glasbyen” Rattenberg, videre til hotel ”Vier Jahreszeiten” i Maurach am Achensee, hvor vi
boede i skønne omgivelser.  
Onsdag mod Innsbruck hvor vi så skihopbanen Bergisel,
slottet Hofburg m.m. Gennem Brenner passet til Bolzano. Indkvarteringen var i et messecenter med plads til
3000 deltagere. Hvert hold fik et område, adskilt fra andre af spånplade vægge. Luftmadrasser var lagt ud til alle. Borde og bænke kunne afhentes. Udmærket, bortset
fra, at det meste lys var slukket mellem kl. 23 og 8. I år
skulle vi klare os uden guide, ikke nok frivillige. Om aftenen opvisning af lokale dansere.
Europeaden er med dans på gader og pladser, ca. 25 min.
opvisning af de enkelte grupper. Vi havde 3 opvisninger
i alt. Vi så også andre gruppers opvisninger, udstillingerne i Forum og en fotoudstilling af tidligere Europeader.  
Stadionopvisningerne var inde i et isstadion. Halvdelen
af grupperne efter åbningsceremonien og resten søndag
eftermiddag . Hver region danser til egen musik, Hatting
og vi dansede ”Jødetur fra Mors”, med hver sin koreo-
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grafi og fynboerne dansede alene. Afslutning med nedtagelse af Europeade-flaget, som overraktes til Tartus
borgmester, hvor Europeaden skal afholdes næste år.
Fredag kor aften med sang- og musikgrupperne. Grønlænderne fra Nuuk gjorde det rigtigt flot.
Lørdag parade turen gennem byen med de 3 danske grupper forrest. Rigtig mange glade tilskuere. Om aftenen var
vi til fællesspisning på ”Gretl am See” med udsigt over
søen, en smuk tur ad små veje og rigtig god mad!
Søndag med svævebanen op i bjergene. Fin udsigt til de
omliggende bjerge. Vi nåede ikke at se alt af Europeaden, men nåede meget andet.
Mandag afsked med luftmadrasserne. Hjemturen startede
sydpå langs Garda søen. Vi nød turen. Stop ved Sirmione, var på sejltur rundt om næsset, en bade tur og videre mod Verona.
Tirsdag til Venedig. Byen med kanaler, broer, både og
gondoler. Tur rundt i byen, så Dogepaladset, Sukkenes
Bro, Klokketårnet, Campanilen, Markuspladsen, teatret
La Fenice, inde og se Markuskirken og m.m.
I Verona så vi bl.a. den gamle Ponte Pietra bro over Adigo, det romerske teater, den berømte altan fra Julie og
Romeo, Scaligeri familiens gravsteder, verdens største
opera i den gamle romerske arena.  Fra Verona igen gennem Brenner passet til Feldkirchen lidt før München.
Torsdag videre nordpå, så den gamle by Rothenburg i
regnvejr. Måske kan byen ikke lide os, vi har været der
en gang før, men i et endnu værre uvejr. Fortsatte mod
Fulda til overnatning.
Sidste dag, hjem til Horsens. Efter en 12 dages Europeadetur med guider i Innsbruck, Venedig og Verona er endnu en god Europeadetur afsluttet
og nu ser vi frem til
den næste tur, som
går til Tartu i Estland, hvortil vi endnu har få ledige
pladser.
Lisbeth og
Carl Johan
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”Samling på Skamling”
I flere år har vi drømt om at komme til ”Samling på Skamling” – og i år gik drømmen så i opfyldelse om end arbejdsvagter måtte byttes for et par feriedage. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel hele fredag den 18.
juni – vi havde logeret os ind på en campingplads i nærheden sammen med flere ”Samling på Skamling” deltagere. Om formiddagen var vi en tur forbi restauranten,
personalet var i fuld gang med at dække borde – der skulle være fest om aftenen …. det så hyggeligt ud.
Danseudvalget i Region Syddanmark havde inviteret til
fælles spisning med efterfølgende legestue i Kongesalen
på Restaurant Skamlingsbanken kl. 18.
Inde i salen var dækket op ved lange borde – og der var
angivet foreningsnavn med antal tilmeldte personer. Tænk
vi kunne sidde sammen med ”vore egne” lige i midten af
de 125 spisende deltagere. Christian viste os, hvor vi
skulle sidde, det var utrolig hyggeligt med et mylder af
danseglade gæster. Snart var vi placeret ved bordene,
budt velkommen – og i gang med forretten, som var serveret. Værten berettede om det historiske sted inden vi
greb til sangbladet, som pyntede bordene. Du kan selv
læse om de otte sogne m.m. på www.restaurantskamlingsbanken.dk. Hovedretten blev serveret på et kæmpe
”ta-selv-bord”. Der var kød, salat, kartofler og brød i lange baner – ingen skulle lide hungersnød den aften ….
Der blev skålet og snakket – stemningen var helt i top.
Snart dukkede legestuegæster op – inden der blev spillet op til dans var deltagerantallet steget til 150 personer – det antal, der på lovlig vis må være i salen – og
endda med deltagere på venteliste. Også spillemandsgruppen nåede maksimum deltager antal på 15 ivrige,
velspillende quinder og mænd med Flemming Møller Serritslev fra Varde som yderst kompetent forspiller. Første
danseinstruktør på gulvet var Marianne Thomsen også

Bryllup
Marianne Hjorth og David
Sangild Nielsen blev viet 31.
juli 2010 i Sdr. Omme.
Tillykke til jer.
Tove Hjorth

fra Varde kanten – hun gjorde det rigtigt godt, i næsten
en hel time havde hun os på gulvet uden pause, hvilket
fik temperaturen i salen til at stige adskillige grader –
herefter blev det muligt at skylle halsen og få tørret panden inden næste danseinstruktør Jens Erik Nielsen, Odense, atter fik os på gulvet. Sidste instruktør denne aften
var Annette Rasmussen, Asserballe – på dette tidspunkt
mindede salen mest af alt om et drivhus; vandet drev
ned ad væggene, men stemningen i salen fejlede absolut intet – dansen gik over gulvet – ingen forlod festen
inden der var sunget aftensang og sagt godnat med et
”på gensyn den 17. juni 2011”.
Det var et fantastisk arrangement med styr på detaljerne. Vi kan kun opfordre dig til at tilmelde dig arrangementet i 2011 – og i god tid, så du er sikker på en plads.
I år kom deltagerne fra mange forskellige områder i Region Syddanmark, det var en rigtig dejlig oplevelse – og
så er det helt fint at campere i nærheden, så er afstanden for at deltage ingen hindring – og naturen omkring
Skamlingsbanken er da også et besøg værd!
Jeg håber vi ses på Skamlingsbanken i 2011 til en forrygende danseaften –
Anders & Anne Kathrine Esbjerg

Rettelser til

"Mødetider"
Region sjælland
Stenlille Folkedansere (4123)
Munter øveaften med tringennemgang, gamle og nye
danse. Hver torsdag aften kl. 19.30-21.45 i Stenlille
Aktivitetscenter, Hovedgaden 60B (indgang ad Sneppevej), 4295 Stenlille. Sæson sept.-april. Alle – såvel
nye som øvede dansere – er meget velkomne. Instruktør Tonny Hansen, Korsør. Fmd. Kirsten Lund, Skuerupvej 3, 4295 Stenlille, tlf. 5780 5312, halu@os.dk.

Region syddanmark
Næsby-Tarup Folkedansere (3317)
Danser i Tarup Skoles Aula, Tarupgårdsvej 1. Hver tirsdag .Kl. 19.30-2I.30. Sæsonstart uge 36.
Fmd. Arne Hansen Tlf.2339 7671.
Trin
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Europeadetur til Bolzano i Italien
Søndag den 18. juli til tirsdag den 27. juli 2010
47 personer fra Hatting IF Folkedansere med bus til den
47. Europeade
5000 deltagere fra 30 forskellige lande deltog
Start fra Horsens kl. 08.00 og opsamling i Hatting og
Løsning og derefter sydpå til grænsen, hvor vi fik vores medbragte rundstykker. Derefter kørte vi til Halle,
hvor vi havde en overnatning på et 4 stjernet
hotel, Hotel Konsul.
Mandag kørte vi videre
til Østrig, til byen Zillertal, hvor vi havde 2 overnatninger på Hotel Gasthof Tipotsch. Vi var så
heldige, at der på hotellet var tyroler underholdning fra kl. 19.00 til
22.30.
Tirsdag d. 20. juli kørte
vi til Krimmler vandfaldet og derefter videre til
den meget kendte glasby
Rattenberg. Der var vi inde at se glaspusteriet med
rundvisning. Efter dette kørte vi igennem den smukke
natur tilbage til vores hotel, hvor der igen var underholdning kl. 19.00 til 22.30.
Onsdag tog vi afsked med det dejlige hotel videre til
Innsbruck, hvor vi blandt andet så Det gyldne tag, Domkirken og meget andet. Efter vores frokost fortsatte vi
videre ad den gamle Brennerpasvej, så kunne vi se den
imponerende Europabro nede fra. Kl. ca. 16.30 tilmeldte vi os til den 47. Europeade i Messehallen i Bolzano.
Vi blev indkvarteret i hallen sammen med 3000 andre.
Hver gruppe havde et adskilt rum, så det gik fint med
så mange samlet på et sted.
Torsdag havde vi en opvisning i byen kl. 11.00 og kl.
19.00 var der åbningsaften af Europeaden i deres store
hal, som lå ved siden af Messehallen. Vi gav der en 3
min. opvisning sammen med Horsens og Omegns Folkedansere.
Fredag tog vi på udflugt til et vinslot, hvor vi fik rundvisning og smagte på deres gode vine, ja vi dansede
også nogle danse på stedet. Derefter kørte vi til en lille sø, hvor vi fik lejlighed til at bade, vandet der havde
en temperatur på 29 grader. Til aften kørte vi til spisning ved Europeaden og derefter til koraften i deres
Operahus.
Lørdag havde vi en opvisning i byen kl. 11.30 og kl.
17.00 optog gennem byen, vi startede som nr. 2 i optoget. Det var dejligt, at vi så kunne se resten af de ca.
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200 grupper bagefter. Om aftenen var der Europeadebal for alle deltagere og byens borgere.
Søndag kl. 10.00 gudstjeneste og om eftermiddagen
tog vi en lift op i Dolomitterne, hvor vi spiste vores udlevere frokostpakke. Det var bare så flot med udsigten
ned til Bolzano. Kl. 16.00 var der afslutning af Europeaden, i samme hal som ved åbningen.
Hver aften efter underholdningen var slut, fik vi vores
natmad og derefter gik vi ud mellem hallerne til dans
med alle de mange forskellige grupper. Der var tit 7 til
8 forskellige grupper der spillede og dansede. Der var
musik og dans det meste af natten.
Mandag den 26. juli tog vi afsked med Europeaden og
kørte til overnatning på Hotellet i Halle, som vi havde
på udturen.
Tirsdag den 27. juli kl. ca. 20.30 var vi hjemme igen,
vi har været meget heldige med tørvejr og med temperatur op til 35 grader.
Det var igen i år vores dygtige chauffør Henning Wulff,
som havde sat turen sammen, og han var samtidig vores guid på hele turen. Vores dygtige danseleder var Anchen Sørensen, og vores dygtige spillemænd var Olav
og Bjarne Pedersen. - Turleder var Willy Sewerin.
Næste års Europeade er i Estland i byen Tartu

guldbryllup
Onsdag den 27. oktober kan
Tinna og Laurs Stenholt
fejre deres guldbryllup.
Tinna og Laurs har danset
i vores forening i så mange
år, at vi ikke kan tælle dem.
Samtidig har de også danset i andre foreninger, men Bjerregrav Folkedansere er og bliver deres forening.
Her oplever vi Tinna og Laurs som hjertevarme mennesker,
med en god portion humor og med en hjælpsomhed ud
over det sædvanlige. De har begge været aktive i vores
bestyrelse, og Tinna har også været foreningens medlemmer behjælpelig med dragtarbejde. Deres interesser rækker
også ud over folkedansen. De har i mange år været, og er
stadig, aktive i FDF, hvor Laurs i mange år har deltaget i
lejrlivet som "onkel". Også havebruget har deres interesse.
Deres have, kolonihave og deres børns haver er velplejede,
og giver stort udbytte. Alt i alt må vi karakterisere de to
som det vi her på egnen kalder " ornli folk ".
Vi ønsker dem til lykke på dagen, og håber, at vi må dele
dansens og livets glæder med dem i mange år fremover.
Med venlig hilsen og mange lykønskninger
Bjerregrav folkedansere
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Amerikanerbesøg
Hatting IF Folkedansere havde besøg fra den 30. juni til den 3. juli af en
gruppe på 20 personer fra Houston i Texas
Vi afhentede dem på banegården i Horsens onsdag den
30. juni kl. 17.42 og kørte derefter til middag i Hatting
Forsamlingshus, hvorefter de blev indkvarteret privat.
Torsdag kørte vi til Ry, hvor vi spiste frokost og derefter sejlede til Himmelbjerget. Det var en dejlig og flot
tur, vi var heldige med godt vejr.
Klokken 18.00 mødtes vi på Hatting skolen til middag
og derefter gav de en fin opvisning. Det blev en sjov
og hyggelig aften med masser af dans.
Fredag kl. 12.00 gav de opvisning i Skipperparken i
Juelsminde og om eftermiddagen på udflugt til Hjarnø.
Vi samledes i Ulla Petersens store
hal til kaffe og derefter gav
Gunner Jensen + hans datter rundvisning på øen,
med 2 traktorer og vogne. Kl. 18.00 havde vi
grillaften med efterfølgende dans og hygge.
Lørdag den 3. juli kl.
13.43 tog vi afsked

med gruppen på Horsens banegård, hvorfra de skulle
videre til Rebild.
Det har været dejligt og en stor oplevelse for folkedanserne i Hatting, at stifte bekendtskab med gruppen i
de 3 dage, alle i gruppen var søde, rare og venlige. Vi
er blevet inviteret til Houston, men vi ved ikke hvornår
det bliver endnu. Det kunne jo blive spændende at se
hvordan de bor og lever, og samtidig er der jo nok meget at opleve og se i Texas.

30 år med John
Ved sæsonstarten her i september var det 30 år siden,
spillemand John Christensen første gang satte sine træsko i Aabenraa & Omegns Folkedansere. Siden da har
han ikke blot været forspiller ved foreningens træningsaftener, men også stået i spidsen for orkesteret ved
mange hundrede opvisninger, legestuer og andre arrangementer – både i Aabenraa og i hele det danske land
– og udlandet med!
Johns jubilæum blev fejret med et surprise-party den
første træningsaften i den nye sæson, hvortil alle de
spillemænd, der igennem årene har haft deres gang i
Aabenraa & Omegns Folkedansere, blev inviteret.
Det blev en stor og forhåbentlig god overraskelse for
John, da de fra nær og fjern myldrede ind ad døren med
deres instrumenter, og danserne nød at svinge sig til
det 14-mand M/K store orkester.

Som prikken over i’et blev der i pausen serveret solæg
med en lille én til.
Endnu engang rigtig hjerteligt tillykke med jubilæet,
John – vi glæder os til de næste 30 år!
Aabenraa & Omegns Folkedansere
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Odder og Omegns Folkedanser Forening
gjorde sig bemærket i Ammerland, Tyskland, 10.– 14. juni
Som venskabsforening gennem 50 år for „Ammerländer
Volkstanzgruppe des Vereins für Heimatpflege Bad Zwischenahn“* blev Odder og omegns Folkedanser Forening
i slutningen af 2009 inviteret som æresgæster til at deltage i Ammerländer Hjemstavnsmuseums 100 års fødselsdag. Venskabet startede i 1960 på initiativ af nuværende
direktør for Bruns Planteskole, Heiko Reinhard, og forhenværende ejer af Ørting Planteskole, Anker Jensen, da de
begge var gartnerelever på Bruns Planteskole i Bad Zwischenahn. 10. juni 2010 drog 26 dansere 2 musikanter, en
danseinstruktør og en buschauffør af sted fra Østjylland i
øsende regnvejr, som varede ved, indtil vi passerede Hamborg. Her så vi
solen for første gang,
hvilket hævede stemningen betragteligt. Musikerne spillede og vi andre sang, da vi ankom til
Bad Zwischenahn. Her
ventede 15 fantastisk
imødekommende værtspar til privat indkvartering i byen eller omegnen. Til alt held skinnede
solen – trods vejrmeldingerne – hver dag, mens
vi var der.
Fredag 11. juni åbnedes
100 års festen med mange officielle taler og officielle danseopvisninger af en ungdomsgruppe fra Ammerländer Volkstanzgruppe Hans Lüers og Odder Folkedanserne.
Formanden, Hilda Rasmussen, overrakte 2 dukker iklædt
Odder-dragter til formanden for Hjemstavns Foreningen,
Klaas Düring som erindringsgave. Klaas Düring overrakte
til gengæld en bog om Hjemstavns Foreningens virke gennem 100 år – herunder besøg fra Odder og besøg i Odder.
Bogen er skrevet i år af førnævnte Heiko Reinhard, der senere på eftermiddagen var guide for os i omegnen, der
også omfattede Bruns Planteskole. Dagen sluttede enten
på Spieker Gaststätte til Ål á la Ammerland: med snaps
dels til at skylle efter med eller til at skylle hænder med,
eller sammen med værterne andetsteds.
Lørdag 12. juni stod helt i dansens og dragternes tegn,
idet vi og 14 andre folkedanser grupper (fra Tyskland, Polen, Holland) dansede folkedans i vore respektive dragter.
Som den tyske presse udtrykte det om søndagen: et smukt
og farverigt skue ”Som for 100 år siden”.
Der blev danset på livet løs forskellige steder i området
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hele dagen, så vi blev bedre og bedre til at udføre dansene, efterhånden som vi kom gennem dagens program.
Der var mange tilskuere, uanset hvor der blev danset. Og
når vi ikke dansede, betragtede vi de andre dansegrupper
eller vi blev bedt om at stille op til fotografering. Udover
at vi selv har syntes, at det var en oplevelse at være til
stede for at præsentere Danmark på folkedansens område,
har tilskuerne også haft fornøjelse af at møde os – og vi
af at møde dem. Efter vore opvisninger vandrede vi rundt
i byen – iklædt vore dragter – og mange forbipasserende
spurgte, hvor vi kom fra, og om de måtte tage et fotografi af os.  
Der blev sluttet af i et stuvende fuldt Bauernhaus med
Fest-Bal til tysk dansemusik. Aftenen var åben for alle med
tilknytning til arrangementet, og man så gerne, at man
mødte iklædt sine dragter. Så vi var alle klædt i vore dragter. Folkeligt, festligt og fornøjeligt.
Søndag 13. juni var der gudstjeneste i Bauernhaus (udtales på lokal dialekt Buurnhus). Prædiken blev holdt på
plattysk, som var ret svært at forstå. Men præsten var heldigvis lidt humoristisk, så de fremmede fik også lidt ud af
det. Det polske hold og vi skiftedes efter prædiken til at
give nogle danse på pladsen foran Bauernhaus.
Der var nu lagt op til det store optog gennem byen. Alle
aktører samledes uden for byen i række og geled, sammen
med gamle traktorer hestevogne m.v.: Optoget blev 700
m langt. Det tog ca. 1 time at gå de 2½ - 3 km fra udkanten af byen til den gamle mølle, midt i byen. Odder gruppen sang undervejs danske sange og når toget gik i stå,
spillede musikanterne op til dans, indtil toget satte sig i
bevægelse igen.
Sidste punkt på dagsordenen var en færge tur på søen udfor Bad Zwischenahn Meer. Polakkerne gik om bord efter
os. En stille og smuk tur på et meget roligt vand.
En afstressende afslutning på en tur fuld af oplevelser.
Mandag 14. juni blev afskedens stund: Polakkerne var kørt
aftenen i forvejen og de 3 hollandske grupper var kørt søndag eftermiddag.
Ved Ammerländerhaus stillede vi os op i kreds med de lokale arrangører uden om. Ved at gå hver sin vej, fik alle
mulighed for at sige farvel til alle, evt. give hinanden et
knus.
Vi sluttede som vi plejer med ”Skuld’ gammel’ venskaw ren
forgå”
Odder Folkedanserforening
Hilda Rasmussen & Klavs Hjort
*) Skiftede i 1980 navn til: ”Ammerländer Volkstanzgruppe Hans
Lüers Bad Zwischenahn e.V.“
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B&U aktivitetskalender
Hvornår:

Hvad:

Hvor:

Se blad:

29.-31.10.

Ungdomsstævne

Sdr. Felding

08/10

13.-14.11.

Weekend for børn og unge

Sdr. Felding

09/10

Så lykkedes det at få løst opgaverne fra denne sommer. Der er kommet rigtig mange rigtige løsninger. Herligt!
Opgaven fra juni-nummeret var – selvfølgelig :  Sok. –  som man måske kan se det på billedet.
Jeg håber ikke, at Britt der har strikket den, ser det her. For hun ville nok ikke synes om, at jeg kaldte hendes flotte strømpe for en sok.
Vinderen blev Simon Kristensen, der nok lige er fyldt 9 år nu.
Løsningen på opgaven i augustnummeret var vals.  Her blev vinderen Cathrine og Mathilde Kirk Todsen. De er bare 3½ år, men jo altså til gengæld to om at løse opgaven.
Præmierne er allerede sendt af sted!
Hjertelig til lykke
Denne måneds opgave er inspireret af vedføjede fine tegning.
Spørgsmålet er nu, hvad danser det nydelige par. Du skal gætte det ord, der står med
prikker i verset nedenunder. Ordet har altså lige så mange bogstaver, som der er prikker og så rimer verset selvfølgelig!
Frede danser med Olga
En rigtig nydelig …..
Ja, ja, ja - man skal lige tænke sig lidt om. Send dit svar til Lars Boye Petersen, Bredgade 18, 4900 Nakskov, eller pr. e-mail til Lars.boye.petersen@mail.dk. Læg i øvrigt
mærke til dansernes fødder. Prøv lige at tjekke, om din far og mor får strakt tæerne
sådan, når de danser. Måske skulle de lige tage sig sammen! Husk at man skal være
under 12 år for at deltage i gættekonkurrencen

Tilmelding til inspirationskursus på Højskolen Snoghøj 1.-4. januar 2011
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 2010 til: Danske Folkedanseres Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N, tlf.
6618
Hvis kurset
overtegnet,
må de
sidst tilmeldte påregne at komme på venteliste. Vil du undgå at klippe i bladet, så tag venligst en kopi.
26 5860.
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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.

998,-

T E G L B O RG

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

518,-

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

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

Folkedragter – udlejes
Vævestue

Tinknapper

Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk

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

Telefon 7578 2227

Blanke – Mønstrede

Materialer til

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

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

Danseben i Tivoli. Foto: Henning Skov.
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Aktivitetskalender
Arrangør

Dato

Arrangement

Sted

Se i
blad nr.

Tilmeld.

Danske Folkedansere

20.11.

Dommerkursus

Odense

10/10

31.10.

01.-04.01.

Nytårskursus

Snoghøj

10/10

15.11.

04.-06.02.

Efteruddannelseskursus Tema

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark

Region Hovedstaden

Region Sjælland og
Hovedstaden

17.-23.10.

Forspillerkursus

Brenderup

03/10

13.08.

01.-04.01.

Nytårskursus

Snoghøj

10/10

15.11.

04.-06.02.

Efteruddannelseskursus Tema

11/10

06.11.

Håndarbejds- og Dragtdag

Nykøbing Mors

10/10

13.11.

Møde/rejsefest

Flauenskjold

10/10

29.10.

Kursus i Les Lanciers

Spjald

10/10

19.10.

31.10.

Kreativ temadag, tamburering

Viborg

06-07/10

24.10.

10.10.

Trinkursus

Janderup

10/10

Ja

02.11.

07.11.

Kreativ strikkedag

Odense

09/10

24.10.

07.11.

Trinkursus

Kruså

10/10

29.10.
12.11.

21.11.

Kursus ”Anderledes Danse”

Ringe

10/10

13.-14.11.

Ungdomsweekend

Odsherred

09/10

06.11.

Kursus ”Sværere Pardanse”

Farum

10/10
10/10

02.11.

06.11.

Koncert med Baltinget

Farum

07.11.

Seniorlegestue

Allerød

10/10

31.10.

14.11.

Søndagsdans

Taastrup

10/10

09.11.

21.-23.04.

Nordisk 1800-tals bal

Gladsaxe

09/10

01.12.

19.-21.11.

Instruktøraspirantkursus

Taastrup

10/10

01.11.

Aspirantlegestue

Taastrup

10/10

01.11.

Instruktøraspirantkursus

Viborg

05/10

20.11.
Nordjylland, Midtjylland, 05.-07.11
Syddanmark

Rubrikannoncer
Sælges
Sallingdragter. Herre, livvidde 94, højde 192. Dame str. 40, højde 168. Alt håndsyet, foto tilsendes.
Prisforslag 1800 pr. stk.
Tlf. 4733 4889, gindrup@privat.dk

Sælges

Sælges

Dame Møndragt str. 38-40: kjole med hørtrend.
Korsklæde med kniplinger. kr. 3000,Inge, tlf. 4586 2819

Lyø kvindedragt str. 42 m/slag og sko str. 38.
Tlf. 4390 4360,
mobil 2574 5152.

Sælges

Sælges

Horne damedragt str. 38. Stof medfølger til en
jakke. Prisforslag 1000 kr.
Telefon: 7442 6352

Als mandsdragt med forskelligt tilbehør. Højde
ca. 165 cm, liv ca. 85 cm. Pris 800 kr.
Tlf. 2032 7998

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

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

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

Spillemandskredsen
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