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I kan nå det endnu!
Har I fået tilmeldt jeres hold eller par til Danmarksmesterskaberne i Folkedans 2011?
Ellers har I stadig chancen for at tilmelde jer til ”rabatpris”, da konkurrenceudvalget på opfordring fra flere
sider har besluttet, at fristen for at tilmelde sig til DM
2011 med ”rabatpris” forlænges fra 1. november til 15.
november.

I kan selvfølgelig stadig tilmelde jer efter denne dato,
men mod forhøjet deltagerbetaling. Husk at sidste frist
for at tilmelde jer til DM 2011 er 15. januar 2011.
Læs mere i koncepterne for DM 2011, som I finder på
www.folkedans.dk under DM og konkurrencer i Folkedans.     
Konkurrenceudvalget

Markedsundersøgelsen
i Maribo 2010

Ved markedsundersøgelsen i forbindelse med landsstævnet i Maribo kom 244 besvarede spørgeskemaer retur,
hvilket betragtes som værende rigtig flot.
Tak for besvarelserne!
De 244 returnerede skema indeholder oplysninger fra
449 personer i alderen 2 år til 85 år, altså et repræsentativt udsnit af samtlige stævnedeltagere.
Af besvarelserne fremgår det, at langt størstedelen af
de personer, der har deltaget i markedsundersøgelsen
har været ganske tilfredse med landsstævnet. Faktisk
er tilfredshedsgraden tæt på 92 %, hvilket er yderst positivt!
Rigtig mange har brugt tid på at komme med kommentarer – og disse ”hints” er i skrivende stund videregivet til stævneudvalget i Aabenraa.
Et par kommentarer relaterer sig til dannelsen af regioner og at det dermed at blevet meget længere til de
danseøveaftener regionerne afholder. Om man øver sammen ét sted i hele regionen, bestemmes i regionen. Man
kan sagtens øve danse flere forskellige steder, men vælger regionen at danse opvisninger med ét stort opvisningshold, er det nok praktisk, at alle har danset sammen mindst én gang inden stævnet.
At den ene nødcampingplads i Maribo var noget af en
krudttønde kan ikke diskuteres. Var alting gået efter de
oprindelige planer, havde begge enheder bestået af
græs, men desværre går tingene ikke altid som planlagt.
Det er helt sikkert, at rigtig mange deltagere ønsker at
campere sammen i grupper og her er det vigtigt at angive gruppenummer ved tilmelding. Der vil være fokus
på dette ved tilmeldinger til kommende stævner.

Afstanden mellem haller – campingplads – torv er ikke
altid indenfor 5 minutters gang, så er det muligt at have cyklen med, er det altid en god idé. På cykel kommer man hurtigt frem – og skal ikke bruge tid på at finde parkeringsplads.
En del personer har deltaget som førstegang-stævnedeltagere. Rigtig mange har været på ferie i området
op til stævnet eller efter stævnet, hvilket ER værdifulde oplysninger, når der skal forhandles med kommende
stævnebyer.
Ses på aldersfordelingen blandt deltagerne på stævnet
kan størstedelen af samtlige stævnedeltagere placeres
i gruppen 60+, måske dette kan ses som en forklaring
på, at ca. 1/3 af deltagerne finder egen indkvartering
for stævnet – hvilket betyder ekstra indtjening for lokalområdet.
I gennemsnit bruger hver stævnedeltager mellem kr.
500 og 2.000 i lokalområdet i løbet af stævnedagene
– hvilket måske skal ses i sammenhæng med aldersfordelingen af deltagerne.
Sammenlignes deltagernes forbrug i lokalområdet med
foregående stævner i Sæby og i Nyborg spores en svag
stigning i forbrug pr. deltager. Dette hænger naturligt
sammen med, hvilke fristende muligheder, der er i lokalområdet. Spændende restauranter, butikker eller andet.
Vi ER MEGET glade for de mange returnerede spørgeskemaer.
Skemaerne giver os vigtigt statistisk dokumentation til
brug for udarbejdelse af udbudsmateriale til kommende
stævnebyer.
Så derfor STOR TAK for de mange returnerede spørgeskemaer fra Maribo!
Anne Kathrine Clausen
Trin
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Styrelsen

Danser de slet ikke derinde på
Ja, der er faktisk nogen, der tror vi har undervisning i folkedans
i lokalerne inde bagved, når de ser skiltet ude ved vejen. I foråret kom der en dame fra nabolaget, og hun ville gerne danse
folkedans, og vi måtte henvise hende til en af de lokale foreninger, der endnu ikke havde stoppet sæsonen. Men det sker da alligevel, at vi tager et par dansetrin, f.eks. kom der en dag en
dame, der havde brug for lidt forklaring til trinene i en dans, der
skulle bruges til en familiefest, og så måtte Anne-Grete lige vise trinene, mens musikken blev trallet.
Ellers er det ikke så meget selve dansen, vi beskæftiger os med
på Sekretariatet, men hele administrationen for Landsforeningen.
Der er arbejde nok til to deltidsansatte på kontoret, og der er
mange spændende opgaver, selv om mange af dem ligner hin-

anden fra år til år. Der er ikke to dage, der er ens her på kontoret. Vi kan den ene dag planlægge, at ”i morgen skal vi lave det
og det”, men så kommer der andre og mere presserende opgaver på mailen, med posten eller i telefonen. Vi er styrelsens forlængede arm og regionernes, foreningernes og medlemmernes
serviceorgan, og der er en rar og hyggelig stemning i lokalerne
på Enrumvej 6A.

De faste opgaver i årets løb er:

 egistrering af medlemmerne i lokalforeningerne over hele
• R
landet og sørge for, at alle, der skal have det, får Trin & Toner – det gælder også spillemændene.
• Sørge for, at vi har registreret de rigtige som formænd og

det var så det!
Med denne lille beskrivelse af arbejdsopgaverne på Sekretariatet har vi afrundet præsentationen af styrelsesmedlemmerne og de ansatte i huset i Odense.
Vi håber, at I nu ved hvem vi er - og har fundet ud af, at vi
ikke er ”Landsforeningen”, men bare 11 ganske almindelige
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mennesker, der tilbringer en stor del af fritiden/hele arbejdstiden i folkedansens - og jeres! - tjeneste.
Mange hilsner
Anne-Grete, Anne Kathrine, Bent, Bente, Egon,
Inge, Jeanne, Knud, Lone, Marianne og Niels

St yrelse n

Sekretariatet ?
sende foreningspost med nyheder og andre vigtige informationer til dem nogle gange om året.
• Tage imod og registrere tilmeldinger og betalinger til kurser,
stævner og konkurrencer, sende deltagerbreve, lave navneskilte og sørge for lønninger og honorarer til instruktører og
spillemænd til arrangementerne.
• Tælle, pakke og sende julekalendere til foreningerne, registre
betalingerne og når præmiekalenderne er modtaget efter jul
sendes der gevinster ud til alle de glade vindere. Så mangler
kun regnskabet, så vi kan se, hvor meget Landsforeningen har
tjent ved julekalendersalget.
• Så er der opgaverne med de daglige henvendelser på telefonen og på mailen, breve der kommer med postbudet, pakning

og afsendelse af bestilte hæfter og PR-artikler og ikke mindst
bogføringen af alle Landsforeningens indtægter og udgifter
og de opgørelser, der har med det at gøre.
Om selve lokalerne kan vi fortælle, at de indeholder kontor, pakkerum, arkivrum, hvor arkivudvalget sørger for at sætte alle gamle papirer og effekter i orden, så de kan findes igen, mødelokale, hvor styrelse og udvalg holder møder, to lagerrum til PR-artikler, kontorartikler, regnskaber og lidt maskiner, så er der en
lille hyggelig frokoststue, hvor der lige kan sidde 12 rundt om
bordet, et tekøkken og to toiletter.
På billederne kan man måske få et indtryk af, hvordan det ser
ud, men kom selv forbi en dag, så giver vi gerne en rundvisning.
Anne-Grete og Marianne

Juleferie på sekretariatet
igen mandag den
Sekretariatet holder juleferie fra og med onsdag den 22. december og åbner
nytår!
godt
et
og
jul
glædelig
3. januar. Vi ønsker alle en rigtig
Marianne og Anne-Grete

Trin
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Styrelsen

Kære
T&T-læser
dit kalender køb betyder noget ….
Fredag den 1. oktober kl.
9.30 var der endnu en gang
indkaldt til julekalenderpakning på Sekretariatet
i Odense.
Hvad er det, der gør at
man gider bruge en feriedag på at pakke
32.000 stk. julekalendere til LDF-foreninger
en fredag i oktober?
For mig er det glæden ved at være sammen
med andre personer, som også har tid til at give en hånd
med - det hyggelige samvær omkring bordene, hvor
”verdenssituationen” bliver vendt, samtidig med, at kalendere vejes ud til 60 – 50 – 40 – 30 – 25 – 20 og 10
stk. poser. En kalender vejer ca. 13 gram – udsvinget
er mellem 12 og 14 gram, men mere end 90 % viser altså 13 gram. På 50 stk. er udsvinget begrænset til max.
6 gram.
Kasserne fra trykkeriet er leveret med 1.000 stk. i hver
pakke. I pakken er der indlagt skilleblad for hver 50 stk.
– Der er en ”lidt stram” lugt ved udpakningen på trods
af, kasserne har stået til ”luftning” i vindfanget natten
over.
I det store mødelokale placeres poser med kalendere

langs den ene side af bordet (og det er laaangt bord)
– den anden side friholdes til indpakning – vejningen
af forsendelserne foregår ved bordenden. Og vægten
skal aflæses meget nøjagtigt, en forkert porto-angivelse kan koste ekstra i strafporto. Puha! Flere forsendelser kontrolvejes – snakken går lystigt …i dag arbejdes
for folkedansen – og det giver varmen.
For hver solgt kalender modtager LDF 15 kr. retur til
brug for aktiviteter til fordel for folkedansen og medlemmerne. Prisen på kalenderen er uændret kr. 25 – og
de resterende 10 kr. bliver hjemme i foreningskassen til
gavn for aktiviteter i foreningen.
Kalenderen er igen i 2010 tegnet og malet af Rikke Bertram Rasmussen – og hvor er den flot – det er fantastisk så mange smukke detaljer for julen, der kan ses
på tegningen.
Jeg håber, du vil tage godt imod dette års julekalender,
så vi kan få solgt alle kalenderne til fordel for din forening, for folkedansen og for LDF.
Dit kalenderkøb betyder noget!
STOR TAK til de gæve hjælpere og pigerne på kontoret
for en anderledes, fornøjelig, varm arbejdsdag.
Anne Kathrine Clausen

Kalendersagen fra 2008
Julekalendersagen fra 2008 er endnu ikke afsluttet.
Du skal vide, at sagen IKKE er opgivet, omend der
er blevet brugt MANGE timer på at få trykkeriet til
at betale for den ekstra førstepræmiekalender.
Der har i denne sommer været 2 retsmøder ved retten i Viborg. Jeg har sammen med Lone overværet
begge retsmøde, hvor en tidligere ansat hos Boremo, et datterselskab til Arco Grafisk A/S er blevet
dømt for at have stjålet en førstepræmiekalender i
forbindelse med udstandsning/tilskæring af den enkelte kalender.
Kalenderne trykkes på store ark, hvor der er flere
kalendere på samme ark. De store ark er mærkede,
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så man kan se, om det er præmiekalendere eller ej.
Først efter renskæring er disse mærker væk.
Efter dommen skulle man tro, at trykkeriet ville tage ansvar for sine medarbejdere, men nej, dette er
ikke tilfældet. Trykkeriet er af den opfattelse, at LDF
bør lægge sag an mod datterselskabet og medarbejderen. Enheder, LDF ikke har kendskab til og ej heller kontrakt med.
Heldigvis har LDF på det seneste fået uvurderlig
støtte fra en advokat i det midtjyske. Nu håber vi
på med advokathjælp at kunne vinde sagen og forhåbentlig dermed også få førstepræmiebeløbet på
kr. 50.000 tilbage i kassen hos LDF.
Anne Kathrine Clausen

St yrelse n

Hans Jørgen Henningsen
1929-2010

Hans Jørgen Henningsen er død.
Alle, der de sidste 50 år har været på Nytårskursus på
Snoghøj, kendte klaverspilleren Hans Jørgen Henningsen. Hans Jørgen startede med at spille til sang på Nytårskurset i 1964, året efter kom han til at spille sammen med Christian Jensen til dansen i salen (Langemand fra Gallehus). De 2 fik også et livslangt
venskab. Siden spillede Hans Jørgen Henningsen hvert eneste år
på klaveret til Nytårskurset - indtil for 4 år siden, hvor han fik
et slagtilfælde – Han opnåede at spille på nytårskursus i 43 år, hvilket
må siges at være en
præstation.  Alle, der
har været på Nytårskursus, ved, at hans

klaverspil ikke var helt almindeligt – men netop hans
måde at tolke spillemandsmusikken på, hørte Snoghøj
til. Da han ikke kunne mere, var det mig magtpåliggende at finde en ny klaverspiller, hvis sound heller ikke er
som de flestes. Derfor valgte jeg den unge pianist, Kristian Jørgensen, der har udfyldt sin rolle som Hans Jørgen Henningsens arvtager, hvilket han har gjort på bedste måde.
Hans Jørgen Henningsen var oprindelig fra Randers. Da
han var færdiguddannet på lærerseminariet, flyttede
han til Nordtyskland, hvor han hele sit voksenliv kom
til at virke indenfor det danske mindretal i Sydslesvig.
Han var på en dansk skole om dagen, og om aftenen
drog han Slesvig og Sønderjylland tynd - for at holde
danske sangaftener med folk. Han var også en dygtig
amatørskuespiller, og han var én af de bærende kræfter på ”Det lille Teater” i Flensborg. For år tilbage fik
han en sønderjysk pris for sit folkelige arbejde i grænse-landet.
Da han for 4 år siden fik et slagtilfælde, var han efterfølgende nødt til at komme på plejehjem.
Hans Jørgen Henningsen har underholdt 1000-vis af
mennesker med sit klaverspil.
Der er blevet stille ved klaveret – Tak for musikken.

Hans Jørgen Henningsen ved
40-års jubilæet på Nytårskurset på Snoghøj 2003

Per Sørensen
Landsforeningen Danske folkedansere

Folkedans i Skolen
en nordisk folkekulturkongres
Man kan efter min mening dårligt komme i tanke om et
mere påtrængende, aktuelt og vedkommende emne for
alle, der er optaget af folkedansens fremtid end netop
dansen i skolen.
Fra fredag den 26. – lørdag den 27. november afholdes
en nordisk kongres i København, nøjere bestemt i DGIbyen med ovenstående emne.
Her får man både kyndige indlæg om situationen, som
den tegner sig netop nu, og masser af inspiration fra
andre nordiske lande til, hvad man kan gøre: hvordan
man kan gribe en undervisning an, hvad der findes af
egnet materiale osv.

Kongressen er arrangeret af Nordlek-organisationen og
støttet af Nordisk kulturfond. Det betyder bl.a. at deltagerprisen kan holdes på et moderat niveau i forhold
til programmets kvalitet.
Mere information og tilmeldingsblanket finder man på
www.nordlek.org
Tilmeldingsfristen er den 1. november, men har du ikke
fået dig tilmeldt til tiden, så prøv alligevel, om ikke der
skulle være en ledig plads
På arrangørernes vegne
Lars Boye Petersen
Trin
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Folkedansere er også på
Nogle har vidst det længe; andre er nytilkomne. Danske
Folkedansere har fået deres egen gruppe på Facebook,
hvor alle, der elsker dans kan melde sig. Det er et åbent
forum for alle og folk kan ytre sig frit. Man kan spørge
andre brugere til råds eller efterlyse info. Man kan også reklamere for arrangementer og andet. Hvis du vil
være med skal du bare søge på "Danske Folkedansere"
i søgefeltet. Man kan også gå ind på vores hjemmeside
www.folkedans.dk og trykke på Facebook-logoet.
Administrator og initiativtager til siden er en 17-årig
folkedanser fra Grenaa, Cecilie Svenningsen. Siden har
allerede over 200 brugere, så den må siges at være populær.
Jeanne Hermann

Trin & Toner 2011
Som tidligere fortalt har styrelserne for LDF og DFS besluttet, at Trin & Toner i 2011 kun udkommer 8 gange
i stedet for 10. Årsagen er, at der er rimeligt store besparelser at hente ved at skære antallet af nr. ned med
bare et par stykker.
Nedenfor følger en oversigt over deadline for indsendelse af indlæg til de forskellige numre af bladet samt
hvilken uge, bladet udkommer i.

Husk venligst:
• a t man ikke kan forvente, at indlæg, der er indsendt
for sent, kommer med i det ønskede nr. af bladet
• at redaktionen i tilfælde af "pladsmangel" i et nr. for-
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beholder sig ret til at udsætte et indlæg til et kommende nr. af bladet
• at indlæg bedes fremsendt som word-filer uden specielle skrifttyper, tekstbokse, clip art eller lignende
"fiksfakserier" – altså bare ren tekst.
• at billeder bedes fremsendt som separate jpg-, tiffeller gif-filer. Billeder indsat i et word-dokument kan
ikke bruges
• at rejsebeskrivelser max. må fylde 3.000 anslag (inkl. mellemrum). Send gerne billeder med
• at al materiale skal sendes til trinogtoner@folkedans.
dk
• at checke, at du får en bekræftelse på redaktionen
på, at din mail er modtaget
Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige mange tak for de mange gode indlæg, I har sendt i det forløbne år – jeg glæder mig til en fyldt mailboks igen i
2011!
Lone Schmidt

Kurse r

Indbydelse til efteruddannelse i

dragtsyningsteknikker 2011
Så er det tid til igen at spidse synålen i forbindelse med
afholdelse af efteruddannelseskurset i dragtsyningsteknikker.
Hovedemnet for årets efteruddannelseskursus vil være:
Falstersyning, som er en meget særpræget og fornem
fri syning på lærred. Den er ikke så kendt som Hedeboegnens syninger, men kan på sin vis godt stå mål med
disse.
Der vil udover hovedemnet være mulighed for en kort
indføring i emnet Baldyring, som er et gammelt navn
for broderi eller for at brodere. Baldyring har været syet fra midten af 1830’erne og til midten af 1850’erne,
de fleste genstande er fra 1840’erne. Baldyring er efter
al sandsynlighed kun syet på Hedeboegnen.
Underviser vil være leder af Selskabet for Kirkelig Kunst
Lizzi Damgaard, som tidligere med stor succes har undervist på efteruddannelseskurset.
Udover undervisningen vil der være spændende foredrag.
Kurset er beregnet for kursister, der har afsluttet Landsforeningens Folkedanseres 6-årige uddannelse i dragtsyningsteknikker, men der kan optages kursister, der er
i gang med uddannelsen.
Der er plads til 25 kursister og optagelse finder sted efter ”først til mølle” princippet.
Kurset finder sted på Brenderup Højskole, Stationsvej
54, 5464 Brenderup og kursusleder vil være Inge Sølling, Bjerggården 18, 3. th., 2635 Ishøj, telefon 4373
1099 eller 2763 1929, e-mail: solling@ishoejby.dk

Ankomst torsdag den 24.2.2011 kl. 19.00 og afrejse
søndag den 27.2.2011 kl. 15.00.
Indkvartering er fortrinsvis på dobbeltværelser, og sengelinned og håndklæder skal medbringes.
Tilmelding senest den 1.12.2010 til kursusleder, se ovenfor, og besked om optagelse vil tilgå deltagerne i løbet
af december og senest den 15.1.2011.
Kursusprisen vil være.............................kr. 3.519,00
LDF tilskud vil være...............................kr. 1.619,00
Således at din pris som
LDF medlem vil blive.............................kr. 1.900,00
Afbudsregler: Ved afbud op til 14 dage før kurset betales et gebyr på 10 % af kursusprisen.
Ved afbud indenfor 14 dage før kurset betales et gebyr
på 50 % af kursusprisen. Ved pludselig opstået sygdom
betales dog kun et gebyr på 25 % af kursusprisen mod
forevisning af selvbetalt lægeerklæring.
Mange venlige hilsener og på gensyn
Inge Sølling

Et stort tillykke
til hold 6 - 2010, som har afsluttet LDF’s 6-årige uddannelse til dragtinstruktør:
Bageste række fra venstre:
Lena Agerskov, Inge Pugholm Petersen, Hanne Thomsen og Åse Bratland.
Forreste række fra venstre:
Anne Karin Funner, Nana Jönsson, Bergit Brennekåsa, Mari Rorgemoen og
Suzanne Wedel.
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Ku r s e r

Efteruddannelseskursus

for Danseinstruktører og Spillemænd
- Thyregod den 4.- 6. februar år 2011
For 16. gang indbyder Landsforeningen Danske Folkedansere og Spillemandskredsen til efteruddannelseskursus.

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

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

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

10
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Optagelseskriterier:
Danseinstruktører, som har gennemgået LDF’s instruktøruddannelse (Snoghøj-Kerteminde/ Bjerringbro) eller anden tilsvarende relevant uddannelse.
Spillemænd, kurset er et niveau 3 kursus (højniveau) for
spillemænd der er vant til solo at kunne spille til dans
og spille det brede standard folkedanserepertoire.

Kursusledelse:
Birthe Jørgensen, Ravnsbjergvej 55, Dollerup, 8800 Viborg, tlf. 51744561, mail:dansesild@hotmail.com.
Bent Melvej, Røverdal 10, Dollerup, 8800 Viborg, tlf.
40276566, mail: bmn50@mail.dk

Fælles for de to kurser:
Instruktører: Christian Obel, Kristian Bugge, Birthe Jørgensen, Bent Melvej.
Kursussted: Thyregod kursus- og kulturcenter, Skolegade
8, Thyregod, 7323 Give, tlf. 2332 3917.
Indkvartering: På Centret på to-sengsværelser - medbring sengelinned. (tillæg for enkeltværelse 300 kr.)
Sengelinned kan lejes for 70 kr.
Ankomst: Fredag den 4. februar 2011 kl. 19.00
Afrejse: Søndag den 6. februar 2011 kl. 14.00
Pris: Kursuspris..........................................kr.
Tilskud til medlemmer af LDF/DFS.........kr.
Din LDF/DFS-medlemspris....................kr.
Prisen for ikke medlemmer er...............kr.

2000
-800
1200
2000

Tilmelding: Til Landsforeningen Danske Folkedansere,
Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N.
Tlf. 6618 5860. E-mail: folkedans@dif.dk eller på hjemmeside www.folkedans.dk
Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. december 2010. Tilmeldingen registreres først, når betaling
er modtaget. Betaling kan ske over netbank som indbetalingskort med kortartkoden 73 på kreditor nr. 87
284 263, angiv Efteruddannelseskursus Tema og navn
som tekst, eller med check.
Afbud: LDF’s generelle afbudsregler er gældende
Vi glæder os til en spændende weekend sammen med jer!
Birthe Jørgensen og Bent Melvej

Spillemandskredse n

Kontingent 2011
Efterår og vinter står nu for døren. Danseforeningerne
er vågnet af sommerdvalen, spillemændene har fundet
noder og instrumenter frem, og der danses og spilles i
forsamlingshuse, på skoler og i andre velegnede danselokaler.
2011 er lige om hjørnet og dermed er det blevet tid for
at forny dit medlemskab af Danske Folkedanseres Spillemandskreds. På generalforsamlingen i 2010 blev kontingentet for 2011 vedtaget til at være:

Kontingenter 2011:
Alm. Medlemskab.......................................400,- kr.
Ungdomsmedlemskab til og med 25 år...........150,- kr.
Børn og unge til og med 18 år...................... 50,- kr.
Gruppemedlemskab.....................................200,- kr.
Passivt medlemskab..................................... 75,- kr.
Gruppemedlemskabet fungerer med, at det er gruppens
kontaktperson, der modtager Trin & Toner, girokort og
al øvrig korrespondance. Kontaktpersonen betaler fuldt
voksenmedlemskab, mens de øvrige medlemmer af gruppen betaler 200,- kr. for voksne, 150,- kr. for unge til
og med 25 år og 50,- kr. for børn/unge til og med 18
år. Alle medlemmer i gruppen har de samme rettigheder som Spillemandskredsens øvrige aktive medlemmer
med hensyn til stemmeret, kurser, landsstævner, optagelse i medlemsfortegnelsen samt årsudgivelsen. Kontaktpersonen laver en samlet indbetaling på hele gruppen og sender gruppens medlemsliste til Spillemands-

kredsens kasserer. Passivt medlemskab tegner man, hvis
man vil vise, at man støtter Spillemandskredsens arbejde, men ikke ønsker at få de fordele, der følger det almindelige medlemskab.
For at undgå alt for mange fejl og mangler i medlemsfortegnelsen, vil vi opfordre dig til at overholde betalingsfristen, som er sat til den 17. december.
Har du skiftet E-mail adresse, postadresse, telefonnummer, efternavn el.lign., eller vil du gerne indmeldes som
nyt medlem, kontakt da vores kasserer
Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst
tlf. 98 15 86 97, e-mail: bkiilerich@stofanet.dk
eller tilmeld dig online på vores hjemmeside www.spillemandskredsen.dk.
Her kan du desuden se hvad Spillemandskredsens forlag har at byde på af salgsmaterialer. Det kan være, at
årets julegaveide gemmer sig her.
Sæt X i kalenderen d. 4.-6. marts 2011, da er der spillemandstræf og generalforsamling i Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Læs mere om dette i næste
nummer af Trin & Toner samt i kursus- og aktivitetsfolderen, som du modtager sammen med girokortet.
Fra styrelsens side vil vi benytte lejligheden til at sige
tak for det år, der er gået i Spillemandskredsen. Det har
været et godt og spændende år. Vi ser frem til, at vi ses
igen i 2011.
Spillemandskredsen ønsker alle vore medlemmer og læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
DFS styrelsen

Det er svært at sige farvel

men vi ses om et par dage, skriver Thomas Kjellerup
Nini og jeg vil gerne sige tak for de pæne ord til det afsluttende møde i Maribo og i Trin & Toner nr. 10. Vi takker også for gaven (en aften med Four Jacks). Det var
en stor oplevelse.
Vi siger tak for de 15 år i Forlagets tjeneste. Det har været et spændende job, hvor vi har lært mange dejlige spillemænd og -damer samt folkedansere at kende. Vi vil altid mindes de hyggelige stunder sammen med jer.
Vi vil også sige tillykke til Else Egebjerg med jobbet i
Forlaget, håber du/I får lige så mange gode oplevelser,
som vi har haft.
Med venlig spillemandshilsen
Nini og Villy
Trin
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S p i l l e m a ndskredsen

Kursus i

Hans Engels spillemandsmusik
Hans Engel fra Værløse er klarinetspillemand og komponist. Hans Engels musik, der er udgivet i nodebøgerne
"Ud på Gulvet" (1989) og "Dansen den går" (1999), udgør sammen med senere kompositioner i alt mere end 60
melodier arrangeret for violiner, fløjte, klarinet, harmonika, bas m. flere. Musikken hviler på danske og nordiske spillemandstraditioner. For at flere kan få fornøjelse
af musikken, har Hans Engel fritstillet musikken til gratis brug for alle dansere og spillemænd. Noderne kan frit
hentes på hjemmesiden http://www.hansengel.dk
Hans Engel debuterede som spillemand på klarinet i 1978
i det dengang nystartede orkester Værløse Folkemusikan-

ter. Hans Engel er med sine omfattende og mangeårige
aktiviteter inden for folkemusikken en yderst velkendt
figur i danske spillemandskredse. Hans ”Sjællænderpolka” vandt konkurrencen om nykomponeret musik til en
foreskreven dans ved NORDLEK i 2003.
Et første kursus i Hans Engels spillemandsmusik afholdtes i marts 2010. I fortsættelse heraf afholdes kursus i
andre af Hans Engels kompositioner med Hans Engel som
underviser lørdag den 15. januar 2011 kl. 10:00 - 16:00
på Byvej 78, 2650 Hvidovre.

Dagens program er:
Kl. 10.00-10.05: Velkomst
Kl. 10.15-12.15: Kursus
Kl. 12.15-13.00: Frokostpause
Kl. 13.00-16.00: Kursus.
Kaffepauser indlægges efter behov.
Kurset omfatter følgende af Hans Engels kompositioner:
Dansesuite (48), Vacker Hambo (49), Engelskadrilj (50),
En glad Vals (52), Fugato Kvintet (54), Kvadrille (55),
Gammelvalsen (56), Anna's Kontra (57), Molbodansen
(58), Springforbi (59), Valsen (60) og Sekstur på tværs
(61).
Tallene i parentes henviser til nummereringen af noderne på hjemmesiden http://www.hansengel.dk. Deltagerne medbringer selv noder, der kan hentes på denne hjemmeside.
Tilmelding senest den 12. januar 2011 er nødvendig på
telefon 3871 0854 med angivelse af navn, telefonnummer og instrument. Kurset er åbent for alle interesserede
spillefolk. Deltagelse er gratis. Deltagerne medbringer
selv al forplejning.
Med venlig hilsen
Danske Folkedanseres Spillemandskreds,
Region Hovedstaden

Roskilde Spillemænd
Vores fredags-spil vil blive afholdt på følgende datoer
og steder. Tag selv kaffe/te med.
Fredag den 19. november kl. 19.00-22.00
Sammenspil, Snoldelev sognegård
Fredag den 03. december kl. 19.00-22.00
Sammenspil og Juleafslutning
Der serveres gløgg og æbleskiver på Østervangsskolen
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Fredag den 07. januar kl. 19.00-22.00
Sammenspil, Østervangsskolen
Lørdag den 08. januar kl. 16.00-24.00
Nytårsbal på Tjørnlyskolen i Greve
Fredag den 28. januar kl. 19.00-22.00
Sammenspil, Østervangsskolen

Spillemandskredse n

FEDTAFBRÆNDING
BACH'ætte Jul
Den 29. december kl. 19.00-24.00 på Paletten,
Vesterbrogade 10, Viborg.
Årets sidste chance for på en sjov og hyggelig måde
at brænde julefedtet af inden det er for sent. Forbrændingen sker under ledelse af LONE SCHMIDT
Entré 60 kr. (ta' sel' kaff' mæ)
Øl og vand skal købes
Viborg Folkedanserforening tlf. 8667 2515
flemming@kjaerup.dk

Fårevejle Folkedanserforening
fejrer 30 års jubilæum den
15. januar 2011 i Fårevejlehallen, Kalundborgvej 21, Fårevejle Kirkeby.
Vi starter kl. 14.30 med
opvisninger, m.v. Kl. 18 spisning af medbragt mad og
19.30 underholdning af opvisningsgruppen ”Danseben”. kl. 20.00 -23.30 legestue med instruktør NielsHenning Akselbo og Midtsjællandske Spillemandslaug.
Entre for legestuen: kr. 70,00 inkl. kaffe og lagkage.
Alle er velkomne!

Dans julekalorierne væk…
Hedeboholdet i Roskilde
inviterer til Julelegestue i Gundsølillehallen mandag den 27. december 2010 kl. 19.30-23.30
Spillemandsgruppen Lunterne
spiller op til dans og Mette Lukasiewicz leder dansene.
Entré 70,- incl. Kaffe og lagkage.
Vel mødt til en hyggelig aften!
Bestyrelsen

RANNOK
Theis Juul Langlands på piano og
Michael Graubæk på violin
2 instrumentalister fyrer den af og leverer god gedigen folkemusik. De leger og eksperimenterer, og
det hele bærer præg af stor musikalitet. Musikken
er hele tiden i gang, der er stille og stemningsfulde melodier, hvor der kæles for de enkelte toner og
senere er der vildskab i musikken, hvor de to spiller fanden i voldsk og rebelsk. De to instrumentalister supplerer hinanden og får musikken til at lyde legende let. Melodien veksler mellem de to instrumenter. Der eksperimenteres med klange, rytmik og dynamik, der spilles
unisont og umiddelbart efter opløses det og der gives plads til melodibæreren.
Melodierne er både fra det danske
traditionelle repertoire og egne
kompositioner med ”drengerøvs
energi og stemningsfulde numre”,
som de selv meget rammende beskriver deres musik.
Videre beskriver de selv musikken som
råswingende polkaer og atmosfæriske
stemningsfyldte ballader, der er lige fra
grovkornet polka, som vor mor lavede
den, til lyriske toner og varmhjertede valse.
Theis og Michael er begge kendte på den danske folkemusikscene i flere orkestersammenhænge og nu også i denne
konstellation.
Har du fået lyst til at lytte til
Rannok kan du finde mere information på: www.folkshop.
dk eller på tlf. 7572 2486
Dorthe Linde Jørgensen

HUSKETAVLE FOR DFS:
Region hovedstaden
07. december

Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød

15. januar

Kursus i Hans Engels spillemandsmusik, Hvidovre

30. januar

Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød
Trin
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L a n d s s t ævne

Landsstævne 2011
Vi æ så vichte a vos fioe
mæ Vahns mo sy å Løjt mo noe.
Den æ – det soj sa’tit min moe –
den kønnest o e hele joe,
vis ski’f de foe så langt en vaj
tæ både Hongkong å Sjanghaj.
Djes’ flach mæ tre makrele’ o
de viist, de kom fra Affenro…
Er ovenstående volapyk for dig, så kan du
finde en oversættelse på hjemmesiden.
Aabenraas beliggenhed for enden af en tunneldal og kun ganske få kilometer fra israndslinien gør, at terrænet i området er så kuperet, at store dele stadig ligger hen som skov
og gør vandre- og spadsereture i omegnen
til kærkomne adspredelser. På vores hjemmeside www.aabenraa2011.dk vil vi løbende
tilføje links, så I kan orientere jer om mulighederne i området, ja, endda i det meste
af Sønderjylland. F.eks. ”Knappstien” som er
anlagt på den gamle ’kleinbane’ (en smal-

spors jernbane som er anlagt af tyskerne) fra
Aabenraa til Restaurant ”Knapp” på det skønne Løjtland. Landskabet på Løjtland er karakteristisk for området. Her har også været
skov i det typiske morænelandskab; men
skovhugsten var så intensiv, at bønderne i
1600-tallet fik bud om at plante levende
hegn mellem markerne for at holde på jord
og afgrøder. Et fænomen der for øvrigt findes mange steder i Sønderjylland.
Israndslinjen udgør det, vi kalder vandskellet i det østlige Jylland og langs vestsiden
af denne linje gik tidligere tiders hovedfærdselsåre kaldet Hærvejen eller Oksevejen. I
Aabenraas umiddelbare omegn findes endnu
rester af Oksevejen i form af broer over mindre vandløb, kampestensbroerne Immervad
Bro, Povlsbro og Gejlåbro, samt tingstedet
Urnehoved og Hærulfstenen. Langs med vejen blev der oprettet en lang række kroer
som f.eks. ved broen over Rødåen lige vest

for Aabenraa: ”Røde Kro”! Stedet voksede til,
og Rødekro er i dag Aabenraas stationsby på
den østjyske længdebane. Herfra fører vejen
ned gennem skovene til det tidligere fiskerleje ’Open ør ved å’ (Åben strand ved å), der
blev til ’Aabenraa’.
Her finder vi en livlig handelsby med en af
landets længste gågader, strandpromenade,
havnemiljø og lystbådehavne, men også Danmarks ældste kolonihaveforening ”Hjelmhaverne” fra 1831, få hundrede meter fra landsstævneområdet.   
Som følge af det kuperede landskab og de
store skove er nye beboelseskvarterer henvist til områder hinsides skovene, som f.eks.
i ovennævnte Rødekro, der i 2007 indgik
kommunefællesskab med Aabenraa. Der var
flere andre kommuner, der blev sammenlagt
med Aabenraa, således at Aabenraa Kommunes sydgrænse i dag er sammenfaldende med
et langt stykke af landegrænsen til Tyskland.

Er det jer der skal vinde Stævnemesterskabet 2011?
Stævnemesterskabet i Aabenraa er en konkurrence for grupper bestående af minimum 4 par. Det er udelukkende publikum,
der bestemmer, hvem der skal vinde og
programmet skal laves ud fra nedenstående fastsatte danse:
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Dobbelt kvadrille, Sønderjylland
Vrøvl i hatten, Legestuen
Engelsk kvadrille, Præstø
Totur, Kjøng, Præstø
Hamborg sekstur, Randers
Resten af konceptet finder du på vores

hjemmeside www.aabenraa2011.dk under
menupunktet ”danseaktiviteter for voksne”.
Vi håber, at rigtig mange grupper har lyst
til at deltage i Danmarkspremieren på
denne konkurrence.

Dansegrupper ønskes

WWW.AABENRAA2011.DK

Vi har et ønske om at vise rigtig mange flotte opvisninger til landsstævnet i Aabenraa, bl.a. i byens gader. Derfor har alle nu mulighed for
at tilmelde deres hold eller gruppe til at give en opvisning i byen eller
hallen onsdag. Hvis tidspunktet for opvisningerne ikke passer jer, så
vil vi gøre hvad vi kan for at finde et andet tidspunkt i løbet af stævneugen, der passer jer. Har I brug for et sted til at træne, vil vi også
hjælpe med at finde et egnet lokale til dette. I kan læse mere om opvisningshold på hjemmesiden www.aabenraa2011.dk.

Vi glæder os til at kunne præsentere jer for hele
landsstævnet i Aabenraa i næste nummer af Trin
& Toner, som udkommer i januar 2011.
Kan du ikke vente helt til januar, så kan du allerede nu finde de fleste oplysninger på vores hjemmeside www.aabenraa2011.dk. Siden vil løbende
blive opdateret med bl.a. nyheder, ændringer, priser og meget andet godt.
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Det sker i din regio n

Region midtjylland
Region Midtjyllands nye dansehold kom
godt fra start
Søndag den 10. oktober kl. 11 mødte en flok glade dansere med dansesko, madkurv og højt humør op i dansesalen på Ikast Bibliotek. Der blev øvet intenst i halvanden time – alle havde fået godt med sved på panden,
før det blev tid for frokost og hyggesnak. Der var også
tid til en snak omkring ønsker til mødetider og danse.
Bagefter gik det atter løs med Kvadrillen fra Landskrona, mazurka-variationer og andre spændende danse,
som man ikke lige møder hver dag til træning ude i foreningerne.
Så blev det tid til eftermiddagskaffen og pludselig var
dagen næsten gået, og der var kun lige tid til repetition af noget af det, vi havde lært i løbet af dagen. Lidt
før kl. 16 gik alle hjem med følelsen af at have haft en
lærerig og hyggelig dag.
Vi vil rigtig gerne dele de gode oplevelser med mange
flere dansere fra hele regionen, så vi håber at se mange flere af jer til de næste træninger, som er:
Søndag den 31. oktober kl. 11.00 – 16.00
Søndag den 14. november kl. 10.00 – 15.00
Søndag den 12. december kl. 10.00 – 15.00 (særlig julehyggelig træning)
Efter nytår danser vi igen:
Søndag den 23. januar kl. 10.00 – 15.00
Søndag den 27. februar kl. 10.00 – 15.00
Søndag den 27. marts kl. 10.00 – 15.00
Danseinstruktør: Gert Højen Hansen
Spillemand: Tom Elbert.
Alle træninger foregår i dansesalen på Ikast Bibliotek,
Grønnegade 25, 7430 Ikast. Medbring dansesko, frokost, eftermiddagskaffe, 50 kr. og masser af godt humør og danselyst.
Vi forventer, at du kender de almindelige dansetrin i
forvejen.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Lise Tauber: 23 72
60 37 lisetauber@get2net.dk
Region Midtjyllands Danseudvalg

Region syddanmark
Dans på Tværs
lørdag den 13. november kl. 13.00 til ca. 16.30
på Vesterhede Skole, Egebjerg Landevej 80, 7250 Hejnsvig.
Instruktør: Mie Nielsen
Spillemand: Ole Emig
Pris:..........................................................100 kr.
Rabat LDF og DFS medlemmer......................... 50 kr.
Din LDF/DFS medlemspris:...........................50 kr.
Information og tilmelding hos Carlo Nielsen, mail: carlo-nielsen@jellingnet.dk, mobil 2086 2548
Med venlig hilsen
Danseudvalget

Region hovedstaden
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.
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.
Trin
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D e t s ke r i din region

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

Regionslegestue
LDF Region Hovedstaden inviterer til Regionslegestue
Lørdag den 27. november 19.30 på Usserød skole,
Kantinen, GL. Byvej 10, 2970 Hørsholm.
Første halvleg er det Michael Graubæk, Andreas Tophøj
og Theis Langlands, der vil spille for os og det er Desiree Ginnerup der vil lede os igennem dansene.
Anden halvleg er det Lena Rasmussen, Mads Christensen og Carsten Jørgensen, der vil spille for os og Mette
Lukasiewicz der fører os gennem dansene.
Prisen er 65,00 kr. for medlemmer af LDF og 75,00 kr.
for ikke medlemmer af LDF.
I pausen vil der være musikalsk indslag.
Danseudvalget

Legestue
Seniorudvalget indbyder til legestue for danseglade ældre, pensionister og andre interesserede.
Søndag d. 16. januar 2011 kl. 13.00-16.00.
Stedet er Risbjerggård, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre.
Buslinierne 132 og 200S kan benyttes. P-pladser ved
Risbjerggård.
Kom og få en hyggelig eftermiddag.

• Gode danse under ledelse af Grethe Nicolajsen.
• Levende spillemandsmusik, leveret af Georg med flere.
• Fællessang efter kaffen.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe/te og boller/lagkage.
Tilmelding nødvendig til Erik på tlf. 3871 3595 eller
Lissy & Ole på tlf. 4373 3198 inden den 6. januar 2011.
Med venlig hilsen
LDF Region Hovedstaden, Seniorudvalget

Greve Folkedansere inviterer til
På Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 48, 2670 Greve
Lørdag den 8. januar 2011 kl. 19.30
Berta Thomsen vil lede og udnytte alle Roskildespillemændenes færdigheder, så du får en rigtig god
start på årets danseoplevelser. Ud over musik og
dans får du serveret kaffe, boller og lagkage for kun
75 kr.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Info om Greve Folkedansere kan du få på www.greve-folkedansere.dk eller ved at kontakte vores formand Else Nørmølle på 4390 1878.
Tilmelding er ikke nødvendig – men vil I sidde samlet
reserverer vi gerne.
Vi glæder os til at se jer.

Medlemmer

Me d l e m merne

Lige noget for os og jer - 55+’ere
Vi er en kvadrille på Sydfyn, som synes det er rigtig
sjovt at danse folkedans og indøve danseprogrammer,
så vi tænkte: Hvorfor så ikke tage med til DM i 2011?...
Vi er nemlig alle nået alderen 55+ og det er jo lige netop sådan nogen som os, der nu har mulighed for at dyste mod andre i samme aldersgruppe. Der er sikkert
mange flere med samme tanke, men som kun mangler
at gøre noget ved det.
På landsplan er vi jo rigtig mange 55+’ere, så hvis I også kommer, kan rækken for 55+ nå at blive rækken med
de fleste hold!
Vi ved, at I er mange grupper, der arbejder med opvisningsprogrammer, og det er spændende at arbejde med
folkedansen op til en konkurrence, det giver god moti-
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on for krop og sjæl og tillige godt sammenhold. Så find
sammen – bare I er 4 par, og nogle spillemænd, så er
I også i gang.
Række 1: Alle deltagere skal være fyldt 15 år
Række 2: 75 % af deltagerne på holdet skal være fyldt
55 år
Konkurrence: Gruppevis eller parvis eller begge dele
Se mere på www.folkedans.dk under DM 2011.
Tilmeld jer snarest muligt – så konkurrenceudvalget ved,
at rigtig mange har lyst til at være med til DM 2011.
De gør et stort arbejde for os dansere – så skal vi ikke
prøve at være med?
Vi melder os til DM, kom og giv os en udfordring…
Øhavskvadrillen

Medlemmer

Medlemmern e

Ringkøbing Amts Spillemænds 29.

Familiesensommerstævne
i Gullestrup ved Herning

Stævnet afholdtes i weekenden 13.-15. august 2010 og
var arrangeret af Ringkøbing Amts Spillemænd, Danske
Folkedansere Region Midt og Herning og Omegns Folkedanserforening.
Der var stor deltagelse af både dansere og spillemænd.
Fredag fra 19.00–20.00 var der Spilleworkshop for børn.
7 spilleglade børn deltog. Det er glædeligt at børn også viser interesse for spillemandmusikken, så der er afløsere for os gamle.
Instruktører: Anni Sørensen og Nina Løager.
Fra 20.00-21.00 var der sangtime med Tove og Kaj Verner Stenderup. Tove havde fundet mange gode, dejlige
sange. Hun fik os også til at synge 2-stemmigt med
held.
Fra 21.30–22.30 var der Spillemandsgudstjeneste i Gullestrup Kirke.
Temaet var ”Livsforløb”. Musikken blev leveret af Lene
Sand Nielsen på klarinet, Aksel Sand Nielsen på bas og
Jan Ilsø på harmonika.
Som noget helt nyt indledte de med ”Musikalsk Stemning” uden egentlig melodi og aftalte stemmer. Klange
arrangeret på stedet til at fordybe sig i. Lade tankerne
finde egne veje, så måske den indre ro hviler i dig. Det
var en stor musikalsk oplevelse – tak for det til Jer 3.
De spillede naturligvis også mange spillemandsmelodier, der passede til temaet.
Liturgi ved sognepræst Kirsten Thyssen, ved orglet Niels
Henrik Wyke.
Lørdag formiddag blev der spillet og danset på torvet i
Herning samt ved Dalgashus i Herning, hvor mange deltog.
Igen i år mødte mange spillemænd og dansere op uden
dragt. Vi er ikke synlige for de lokale og turister. Det er
mere spændende og interessant at se på dansere og
spillemænd i dragter.
I begyndelsen af vores Sensommerstævner var der rigtig mange i dragter, det var festligt at spille for Jer i
byen lørdag formiddag.
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 med
instruktør Dorthe Hyldgaard. Poul Erik Damgaard på harmonika og Anna Katrine Jensen-Vinstrup på violin leverede musikken. Temaet var ”Vestjydske Danse”. Der
deltog ca. 5 kvadriller.
Om aftenen var der, traditionen tro, koncert under dygtig ledelse af Jørgen Nickelsen.
Efter faneindmarch bød vores formand Nina Løager velkommen.
Jørgen havde valgt gamle kendte spillemandsmelodier,
med overvægt til Svenske-Nils.
I kaffepausen kom der en stor overraskelse, idet ”Foreningen for Uldjydernes Festival” kom med folkedansere i dragter. Under ledelse af Anne Grethe Dahlstrøm
dansede de en række folkedanse uden pause. Musikken
blev spillet af 6 dygtige spillem/k´er, jeg lagde især
mærke til de 2 unge violinspillende piger, der stod i
baggrunden.
Aftenen sluttede med legestue, hvor både unge og gamle dansede sammen, det gik forrygende godt. Der var
selvfølgelig Natlegestue både fredag og lørdag. 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
Lemvig.
Tak til Herning og Omegns Folkedansere for et storslået arrangement, der fungerede perfekt hele vejen igennem.
Jytte Thomsen – 2. violin i RAS

tillykke
I anledning af, at en af vores dansere fyldte 65 år den 26.
oktober, vil vi gerne sige tillykke til Sonja Pedersen.
Mange hilsner fra
Højby Ungdomsforenings Folkedansere
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Medlemmer

Me d l e m merne

Det begyndte med…
at to medlemmer af Aabenraa & Omegns Folkedansere
ved et bogudsalg stod og hev i hver sin ende af ”Turen
går til Grønland”, fordi de begge to rigtig gerne ville
besøge den nordligste del af det danske rigsfællesskab.
Og det endte med, at 20 medlemmer af foreningen den
28. juni steg ombord på en Airbus 330 med kurs mod
det høje nord.
Derimellem lå flere måneders forberedelser med reservering af flysæder og sengepladser, bestilling af udflugter, træninger til opvisningerne, fremstilling af T-shirts
med foreningslogo - og med at glæde sig til turen!
Efter et døgn i Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) gik det
videre til det endelige bestemmelsessted Ilulissat (Jakobshavn). Til orientering kan oplyses, at det ligger sådan cirka midt på venstre side af Grønland…
De næste 8 dage gik med at fotografere isbjerge, se
moskusokser, trave byen tynd, vandre i fjeldene, forbløffes over indlandsisens vidder, kigge efter hvaler,
spise hellefisk, fotografere isbjerge, danse opvisning
ved Frilandsmuseet, studere grønlandske dragter, være
på aftensejlads på ishavet, holde fællesspisning og legestue sammen med den lokale folkedanserforening,
måbe over grønlandsk folkemusik på el-klaver med obligatorisk ga-da-gung-rytme, fotografere isbjerge, gril-
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le hvalbøffer midt ude i fjeldene, være til kaffemik hos
formanden for folkedanserforeningen, købe smykker og
tupilakker af moskusoksehorn, fotografere isbjerge, hygge sig med rejsefællerne, tælle myggestik, drikke whisky-on-the-indlandsis, danse opvisning på byens plejehjem, fotografere isbjerge og meget, meget mere.
Vejret var fantastisk - +10 gr., der i solen og den klare
luft føltes som +20 gr. - lige til det øjeblik vi skulle rejse hjem. Tågen rullede ind fra fjeldene, flyene måtte
blive på jorden og vi måtte tilbage til vandrehjemmet
igen. Dagen efter var det nogenlunde klart vejr - til
gengæld var flyet defekt. Men der er jo intet, der er så
skidt, at det ikke er godt for noget, for vi blev i stedet
transporteret til Kangerlussuaq i helikopter (her høres
lyden af jubelråb).
Og næste dag igen nåede vi at se isbjergene kælve, før
det kl. sen aften omsider blev vores tur til at komme
med en flyver hjem - 2½ døgn senere end beregnet.
Det bedste ved turen? Tja - der skal meget til at slå opvisningen på plejehjemmet, hvor beboerne helt åbenlyst ”dansede med indvendigt” - og så det gode sammenhold, sådan en foreningstur giver!
Lone Schmidt

Medlemmer

Medlemmern e

50-års jubilæumsdag i Aabenraa
Den 25. september kunne Aabenraa & Omegns Folkedansere fejre 50-års jubilæum. Vi er rigtig stolte over,
at vi kan fejre vores historie gennem 50 år, og dagen
blev fejret i stor stil.
Torsdag aften ankom ca. 50 gæster fra vores norske og
svenske venskabsforeninger. Gæsterne blev indkvarteret privat, og fredag var der arrangeret udflugt til flere
spændende steder i Sønderjylland. Det var en hyggelig
dag, hvor også vejret var nogenlunde med os.
Der var lovet regnvejr til lørdag, men glæden var stor,
da vi lørdag morgen vågnede og så, at solen skinnede
fra en klar blå himmel.

fra Landsforeningen, regionen og mange af vore naboforeninger. En rigtig hyggelig eftermiddag for alle foreningens medlemmer og de inviterede gæster.
Om aftenen var det tid til fest, der var pyntet fantastisk
flot op med flag, rød løber og de smukkeste borddekorationer. Vi fik lækker mad, jubilæumskage, havde besøg af selveste dronningen og aftenens højdepunkt var
bal med Bachætte og Lone Schmidt. Vi var 232 deltagere til festen om aftenen, bl.a. var mange tidligere
medlemmer mødt op ligesom der var mange fra vore naboforeninger. Rigtig flot fremmøde synes vi.
En stor tak skal lyde til alle for en helt fantastisk dag,
som vil blive husket og snakket om i lang tid.

Lørdag formiddag var der opvisninger i gågaden i Aabenraa. Først lavede vores nordiske gæster nogle rigtig flotte opvisninger på et af byens torve. Herefter dansede
vi kehraus gennem gågaden til det næste torv, hvor
Aabenraa & Omegns Folkedanseres voksen- og ældrehold gav opvisning – lidt anderledes rundt om et springvand. Der var kun én, der var tæt på at få våde tæer.
Kehrausen fortsatte til byens gamle rådhus, hvor eftermiddagens reception skulle foregå.
Inden receptionen gav to af foreningens unge par en
rigtig flot opvisning foran rådhuset, og så var det selvfølgelig tid til at få taget et gruppebillede.
Receptionen på rådhuset var dagens officielle del. Vi
havde besøg af byens borgmester samt repræsentanter

Mindeord for Ove Knudsen
Karup og Omegns Folkedanserforening
Mandag den 13. september 2010 sov Ove ind efter kortere tids sygdom. Ove blev 58 år.
Ove startede med at danse folkedans i vores forening
for 24 år siden. Nogle medlemmer gav på daværende
tidspunkt måske ikke Ove mange chancer indenfor folkedansen, men Ove blev en endog særdeles habil danser, dels fordi han deltog i mange kurser, legestuer,
landsstævner m.m., og dels fordi Ove havde et særdeles godt gehør, således at rytmen faldt ham let.
Han var kendt af mange folkedansere i hele landet, bl.a.
som følge af hans store engagement og Ove var vellidt,
bl.a. fordi han var videbegærlig og havde let ved at
snakke med alle.

I perioder beklædte Ove forskellige tillidsposter
i foreningen og var i denne forbindelse formand
for foreningen i 4 år.
Det var også gennem folkedansen, Ove mødte
Karin, og gennem de seneste 20 år har de delt
glæden og inspirationen, som folkedansen gav
dem.
Det har været berigende at høre til Oves vennekreds. Ove vil blive meget savnet, og vi vil bevare de gode minder, vi har om Ove.
Æret være Ove Knudsens minde.
Karup og Omegns Folkedanserforening
Erik Søjborg
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Børnestævne i Skanderborg
Vi har i bestyrelsen i Skanderborg Folkedanserforening
erfaret, at der ikke er planlagt noget egentligt børnestævne i 2011, hverken på Fyn eller i Jylland. Begrundelsen skulle være, at alle kræfter sættes ind på en god
afvikling af Barnlek i Skive.
Det ønsker vi i Skanderborg at råde bod på. Vi mener, at
det er meget vigtigt og ikke mindst i disse tider, hvor vi
må erkende, at der er en stagnation i antallet af nye medlemmer, at vi med et børnestævne står sammen om fastholdelsen af interessen for folkedans.
I Skanderborg Folkedanserforening har vi ved sæsonstart
i år anet en øget interesse fra børnene (og nok ikke mindst
deres forældre)med ønske om, at børnene går til folkedans. Vi har nu omkring 20 børnemedlemmer i vores forening. Den tendens ønsker vi at udnytte helt.
Vi er gået i gang med forberedelserne og påregner afvikling af et endags stævne, enten lørdag den 2. april eller
lørdag den 30. april 2011.
Vores danseleder for børnene har allerede sammensat et
foreløbigt danseprogram, delt op i 4 grupper, så man al-

lerede nu kan øve sig på nogen af de danse, som vil blive danset på stævnet.
Gruppe 1: Feder Mikkel, fra Himmerland nr. 136 - Ruder
Es fra Randers nr. 404 - Totur II fra Sjælland nr. 212 og
endelig Pigernes Fornøjelse P&P nr. 708.
Gruppe 2: Kaffemøllen fra Vestegnen nr. 628 - Degnedansen fra Lolland nr. 154 - Tre ting fra Fyn nr. 87 - Hattemageren fra DF 1 nr. 11.
Gruppe 3: Den Lille Hamburger fra Sdr. Jylland nr. 305 Den Halve Kæde fra Sjælland nr. 303 - Baglæns kontrasejre fra Salling nr. 513 - Jødetur fra Sjælland nr. 298.
Gruppe 4: Rugbjerg Firtur fra Sdr. Jylland nr. 307, - Kontra
Med Mølle fra Vejle nr. 344, - Bette Mand i Knibe fra Randers nr. 5 - og endelig Russisk Vals fra Vestegnen nr. 648.
Med det program, som endelig vil blive annonceret senere samt hvad der ellers vil være af oplevelser på stævnet, så er der noget at se frem til.!
Så på gensyn til Børnestævne 2011 i Skanderborg.
Skanderborg Folkedanserforening
www.skanderborgfolkedans.dk

Rejseholdet søger ungdomshold
Som I tidligere har kunnet læse her i bladet, så er Rejseholdet desværre blevet nedlagt.
Vi har dog stadig nogle penge tilbage på kontoen, som
vi rigtig gerne vil give til et eller flere ungdomshold,
som enten tager ud at rejse, eller som arbejder med opvisninger, koreografi og udvikling i dansen.
Danser du på et ungdomshold, som er i gang med et
projekt, som I godt kunne bruge lidt kapital til, så send

Legestue
Fredensborg og Omegns Folkedanserforening
indbyder til legestue
Lørdag den 20. november kl. 19.30
i Den gamle Biograf, Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg. Dansen varetages denne aften af Instruktør
Ole fra SAMSØ.
Musik Lars Panduro m. flere.
Entre kr. 70,00, børn gratis indtil 14 år
Der serveres kaffe/the, boller og lagkage.
Øl og vand kan købes.
Kom og vær med til en danseglad aften.
Bestyrelsen
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en mail til anine@todsen.eu med en beskrivelse af jeres hold, hvad I arbejder med, samt hvorfor I synes, at
vi skal støtte jer. Mailen skal være os i hænde senest
den 1. december, og herefter beslutter vi, hvem vi gerne vil støtte i det videre arbejde.
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Anine
Kirk Todsen på ovenstående mailadresse eller tlf.: 5099
2935.

Nytårslegestue
Folkedanserforeningen Maj 1986 Høng
afholder Nytårslegestue i Hallelev Forsamlingshus
Hallelevvej 27, Hallelev, 4200 Slagelse
den 31.12.10 kl. 17.30
Mad, drikkevarer + service skal medbringes
Entré: 100 kr. inkl. kaffe og kage
Kl. 24.00: Maj 1986 Høng giver kransekage og champagne.
Vi ønsker hinanden godt nytår og herefter skydes
det nye år ind.
Vi glæder os til at se jer.
Evt. henvendelse til tlf. 2250 6668

Børn og ung e

HURRA!!

Nu er der kun 4 måneder og to
uger til Betweenagerstævnet 2011!
Betweenagerstævnet
er for alle danse- og
spilleglade store børn og unge mellem 10–14 år. Stævnet
handler om at danse, spille,
hygge, lege, synge, hoppe, spise, sove, grine, putte og måske
prutte (men kun i soveposen!).
Du kan komme allerede fredag
den 11. marts, men vi går først
rigtig i gang lørdag den 12. marts.
Du kommer til at kunne vælge mellem forskellige workshops og der bliver
noget for de rigtig dygtige og dem, der
næsten lige er startet. Hvis du spiller
et instrument, kan du komme på musikworkshop hele dagen og sidst på aftenen kan det være I skal vise dansebørnene, hvad I har lært.
Efter en god eftermiddag kommer traditionen tro vores
festmiddag med musik og dans hele aftenen og natten.

Stævnet kommer til at koste 350 kr. fra fredag til
søndag og 275 kr. fra lørdag til søndag. Prisen dækker instruktører, musik, mad, skole og leje af spøgelser. Vi skal være på Risingskolen i Odense, et par
km fra centrum. Du kan allerede nu tilmelde dig inde
på hjemmesiden. Hvis du ikke kan komme til en computer med internet, eller du har en masse spørgsmål
(eller du har en mor med en masse spørgsmål) så ring
til enten Henrik 5650 6585 eller Noa 2617 7108.
Vi glæder os helt vildt til at se dig!
Henrik & Noa
PS. Mere info følger i næste Trin & Toner samt på hjemmesiden. Og vi glæder os altså virkelig til at se dig.

TEMAET I ÅR ER:

!!!SPØGELSER OG MONSTRE!!!

Du kan allerede nu begynde at tænke på et sejt kostume og forberede dig på en masse løjer, så lover vi sjov
og ballade.

B&U aktivitetskalender
Hvornår:

Hvad:

Hvor:

Se blad:

11.-13.03.2011

Betweenagerstævne

Odense

11/10

April 2011

Børnestævne

Skanderborg

11/10

07.05.2011

Det sjællandske B&U-stævne

Rødovre

11/10
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Det Sjællandske
BØRNE- OG UNGDOMSSTÆVNE 2011
Stævnet afholdes lørdag d. 7. maj 2011 på Valhøj Skole i Rødovre. Arrangør: Den lille Vendelbo.

Program:
Kl. 09.00

V alhøj Skole, Rødager Allé 102, Rødovre åbnes.
Kl. 10.00 Rødovres borgmester Erik Nielsen byder velkommen i festsalen.
Kl. 10.30 Afgang til opvisninger i Rødovre Centrum,
(900 meter).
Kl. 12.15 Tilbage på skolen spises den medbragte mad,
derefter underholdning.
Kl. 14-16 Legestuer og derefter siger vi tak for i dag.

Andre foreninger, også fra det vestlige Danmark, er velkomne til at deltage. (Titlen henviser kun til at stævnet afholdes på Sjælland).
Vil I vide mere om stævnet, så se omtale og hent tilmeldingsblanketter mv. på hjemmesiden http://www.
dlv.dk, e-mail: info@dlv.dk eller tlf. 38 28 61 90.
Prisen er ens for alle, både børn, unge og voksne. Hele
dagen kr. 40,00. Hele dagen samt aftensmad, overnatning og morgenmad kr. 100,00.
Forhåndstilmeldinger skal være stævneudvalget i hænde senest d. 15. januar 2011. Den endelige tilmelding
skal vi have senest d. 1. marts 2011.
B&U-Stævneudvalget siger ”På gensyn d. 7. maj i Rødovre”.

Hvis der er interesse for det, kan der arrangeres aftensmad, dans og overnatning.
Opvisningerne foregår i 4 grupper og danseprogrammerne udsendes sammen med indbydelser i løbet af efteråret til de foreninger øst for Storebælt, som vi ved
eller tror, har et igangværende børne- og/eller ungdomshold.

Frede danser med Olga
En rigtig nydelig polka.
Ja, polka var det rigtige svar, og det er der flere, der har regnet ud. Deriblandt Emilie fra Hillerød. Hun er næsten
7 år. En lille præmie er på vej til Emilie.
Næste måneds spørgsmål er måske lidt sværere, men lad os nu se. Du skal gætte det ord, der står med prikker!
At danse sekstur, det er godt
Det spreder altid glæde
Man si’r goddag så flot
Imens man går i ....
Pas nu på: man skal lige tænke
lidt over, hvad det er, det sidste
ord skal rime på.
Send dit svar hurtigst muligt til Lars Boye Petersen, Bredgade 18, 4900 Nakskov, eller pr. email til Lars.boye.petersen@mail.dk. Du må meget gerne lige fortælle lidt om dig selv…..  f.eks. hvor du danser, hvor længe du har
danset, hvilke danse du bedst kan lide. Du må også meget gerne sende en tegning med.
Husk at man skal være under 12 år for at deltage i konkurrencen.
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Annonce r

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

Rubrikannoncer
Sælges
Brun Hedebo Herredragt sælges. Str. Højde 173, livv. 105. Dragten er
komplet. Pris kr. 1.500,00.
Tlf. 7515 4080 el. 4116 0891. Arne Jacobi, Ege Alle 39, 6710 Esbjerg V.

Sælges
Møndragt kvinde str. 38-40: korsklæde med kniplinger, 2 silketørklæder, sølvbroche og spænde, forklæde og sjal. Pris: 2.000 kr.
Tlf. 4586 2819

Sælges
Lyø-dragter. Herre svarer til str. M (liv 85). Dame svarer til str. M (38-40).
Tlf. 6595 1193
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Aktivitetskalender
Dato

Danske Folkedansere

Spillemandskredsen
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark

Region Hovedstaden

Arrangement

Sted

Se i
blad nr.

Tilmeld.

20.11.

Dommerkursus

Odense

10/10

31.10.

01.-04.01.

Nytårskursus

Snoghøj

10/10

15.11.

04.-06.02.

Efteruddannelseskursus Tema

Thyregod

11/10

01.12.

24.-27.02.

Efteruddannelseskursus Dragt

Brenderup

11/10

15.01.

01.-04.01.

Nytårskursus

Snoghøj

10/10

15.11.

04.-06.02.

Efteruddannelseskursus Tema

Thyregod

11/10

01.12.

06.11.

Håndarbejds- og Dragtdag

Nykøbing Mors

10/10

13.11.

Møde/rejsefest

Flauenskjold

10/10

14.11.

Træning, regionens Dansehold

Ikast

11/10

12.12.

Træning, regionens Dansehold

Ikast

11/10

07.11.

Kreativ strikkedag

Odense

09/10

24.10.

07.11.

Trinkursus

Kruså

10/10

29.10.

02.11.

13.11.

Dans på Tværs

Hejnsvig

11/10

Ja

21.11.

Kursus ”Anderledes Danse”

Ringe

10/10

12.11.

07.11.

Seniorlegestue

Allerød

10/10

31.10.

14.11.

Søndagsdans

Taastrup

10/10

09.11.

27.11.

Regionslegestue

Hørsholm

11/10

16.01.

Seniorlegestue

Hvidovre

11/20

06.01.

21.-23.04.

Nordisk 1800-tals bal

Gladsaxe

09/10

01.12.

Rubrikannoncer
Sælges

Sælges

Hedebodragt, børnestørrelse, let brugt. Vest/nederdel: rød håndvævet uld. Bluse/forklæde: hvid
hørlærred. Fra Håndarbejdets Fremme. Kysebagstykket og båndbesætningerne: originale. 1.000 kr.
Cecilie Rosenstand, tlf. 4826 0447,
cecilie.rosenstand@gmail.com

Damedragt, Sydsjælland, str. 40.
Mandsdragt, medium, jysk?
Sko str. 42
Begge med alt tilbehør.
2.500 kr. pr. stk. eller 4.000 kr. for begge.
Telefon 5581 8086

Sælges

Sælges

Dame skælskørdragt, hel kjole med tilbehør, str.
44. Hedebo herredragt, halvlang kofte, hvide bukser m.m., 100 cm. 1000 kr./stk.
Tlf. 5782 0705, mail harkov@stofanet.dk  

Herredragt fra Thy str. M, liv ca. 96 cm, med alt
tilbehør. Pris 1.200.Herresko str. 43, pris 200,Tlf. 5599 7881

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.

Arrangør

