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Præcis som i 2014 udkommer medlems-
bladet 8 gange i 2015.
Nedenfor følger en oversigt over deadli-
nes og udgivelsesuger:

Nr. Deadline Udgivelsesuge

1  1

2   5

3  9

4 18

5 23

6 36

7 40

8 44

HUSK VenLIGST:
•	 At indlæg bedes fremsendt som 

word-filer uden specielle skrifttyper, 
indsatte fotos, tekstbokse, clip-art – 
dvs det skal være ren tekst.

•	 At billeder bedes fremsendt som se-
parate jpg-, tiff- eller gif-filer. 

•	 Billeder indsat i et word-dokument 
kan ikke bruges.

•	 At man ikke kan forvente, at indlæg, 
der er indsendt for sent, kommer med 
i det ønskede nummer af bladet.

•	 At redaktionen i tilfælde af plads-
mangel i et nummer, forbeholder sig 
ret til at forkorte og/eller eventuelt 
medtage indlægget i et følgende 
nummer.

•	 At checke, at du får en bekræftelse, 
når du har sendt dit indlæg til os.

Vi vil gerne sige mange tak for alle de 
gode indlæg, som I har sendt til os i lø-
bet af 2014!
Og vi glæder os til en masse spænden-
de stof i 2015!

Marianne og Dorthe

DeADLIneS
For Trin&Toner 2015 Jeg danser konkurrencedans, fordi det giver mening i min verden, og 

fordi jeg har været med til f.eks. DM siden det startede, da mine forældre 
danser på holdet ”Danseben”. Men det er også fordi, at du får meget ud af at 
danse konkurrencedans rent læremæssigt og dansemæssigt, da man møder 
en masse dygtige dansere og kigger på f.eks. deres trin eller holdning og 
tænker ”orv det ser da rigtig godt ud, det vil jeg også prøve.”, og så skal man 
jo også træne til DM, så man har en større muglighed for at vinde guld, og til 
det finder eller hyrer man en instruktør ,som retter og fortæller, hvad man 
skal gøre i stedet. 
Jeg danser også konkurrencedans fordi, når du nu står og venter på at få at 
vide, hvilken plads du kom på, kommer der et adrenalinsus, når ens navn 
ikke er blevet sagt, for man starter med 3. pladsen og så opefter (man får ik-
ke at vide, hvilken plads 4-5-6-7-8 kommer på, men der kommer en seddel 
op at hænge, hvor man kan se ,hvilken plads man kom på.)

Jeg personligt elsker konkurrencedans, igen pga. adrenalinsuset og det 
lærerige som jeg oplever, og så er det bare en fantastisk ting at være med 
til. 
Men ikke nok med at jeg elsker det, jeg får sindssygt meget ud af det rent 
dansemæssigt, fordi man har nogle dygtige dansere til at stå og kigge og 
rette og sige ”prøv at gøre sådan det tror jeg vil være fedt og jeg tror, dom-
merne vil elske det” og for det første lærer man at man skal danse på en an-
den måde end man er vant til, men man har også muligheden til at spørge 
dem, om det hjælper en. Og evt. til at optage det, så man kan se noget af 
det de mener og eller bare generelt se de fejl, man laver.  

Konkurrencedans er også sjov fordi man hygger sig, man danser en mas-
se og man får nogle gamle venner at se igen - og man møder nogle nye per-
soner, som man ender med at blive rigtig gode venner med. 
Jeg synes, at det ville være en skam at fjerne konkurrencedans fra/for LDF.  
Det ville også mindske muligheden for at få flere nye rigtig dygtige dansere, 
fordi man ikke bliver rettet på med samme kritik og samme måde, og i de 
flestes tilfælde får man heller ikke muligheden for at se sine fejl, og der er jo 
ingen dårlige eller negative ting ved at konkurrencedans bliver. 

Det er i hvert fald ikke sikkert, at jeg ville synes at folkedans er lige så sjovt, 
hvis der ikke var konkurrencedans. Jeg mener også, at konkurrencedans er 
med til, at vi får nye medlemmer ind i LDF og man vil miste en del af dem, 
hvis man fjernede konkurrence dans.

Læs flere indlæg herom i kommende numre af Trin og Toner. 

Konkurrencedans, 
kan jeg bruge det til noget?
Læs her, hvordan Simon Plesner-Petersen oplever konkurrencedans

 30.11.14

 04.01.15

 01.02.15

 06.04.15

 10.05.15

 09.08.15

 06.09.15

 04.10.15



4 TRIn & ToneR ∙ Nummer 8 ∙ November-december 2014

LANDSFORENINgEN 

Regions-
konference og 
præsentation 
af noRDLeK 
2015 i Viborg

Lørdag den 30. august mødtes repræ-
sentanter fra regionsbestyrelserne med 
styrelserne fra Landsforeningen og 
Spillemandskredsen på Vestervang 
Skole. Da en stor del af dagen gik med 
præsentation af NORDLEK 2015, var re-
præsentanter for DgI inviteret med til 
denne del af programmet.
Deltagerne ankom kl. 10, hvor gamle 
Danses Værn i Viborg stod med kaffen 

klar, så alle kunne være parat til stæv-
nepræsentationen.
Efter at Jan Todsen havde budt alle vel-
kommen, blev ordet givet videre til 
stævneudvalget for NORDLEK 2015. Her 
orienterede stævneudvalget om stæv-
net. Som noget nyt bliver stævnet mere 
familievenligt end tidligere, men det 
kommer selvfølgelig også til at indehol-
de alle de kendte ting som legestuer, 
dansekurser, ”hæng på dans”, specielle 
dansekurser for unge, dansekonkurren-
cer for grupper og par og det historiske 
bal, spillemandsballer, kirkekoncert 
hvor spillemandsmessen står på pro-
grammet, dansecafé osv. Nationalopvis-
ningerne bliver i Viborg by med efter-
følgende dans på Borgvold.
Der bliver også dragtudstilling, work-
shops og salgsudstilling, og en lang 
række udflugter og ture er også på pro-
grammet ligesom der naturligvis etab-
leres stævnecamping og tilbydes skole-
logi..
Efter frokosten på skolen var det tid til 
at blive præsenteret for – og danse - de 
nordiske fællesdanse og få en oriente-
ring om den danske fællesopvisning.
Så var det blevet tid til eftermiddags-
kaffen, hvorefter gæsterne fra DgI sag-

de farvel og arrangementet fortsatte 
som regionskonference for LDF og Spil-
lemandskredsen.
Regionskonferencen startede med en 
orientering fra de 2 styrelser, hvor In-
golf Ryom Nielsen kunne fortælle, at 
Danske Folkedanseres Spillemands-
kreds har skiftet navn til Spillemands-
kredsen og at man har 2 nye kurser for 
spillemænd på bedding.
Jan Todsen kom ind på emnet skolere-
formen og folkedans. Fra Danmarks 
Idrætsforbund har man udarbejdet en 
model, der går ud på efteruddannelse af 
lærerne.  Det skal afvikles som et pro-
jekt, hvor lærerne kommer på kursus, 
med en opfølgning på skolerne, der 
slutter med en danseevent på skolen.
Desuden fortalte Jan, at LDF er med i 
udarbejdelsen af et helt nyt materiale 
til brug i folkeskolen, som en spille-
mand og en danseinstruktør arbejder 
på. Det bliver en serie af små videofilm, 
der starter fra ”nul” og med stigende 
sværhedsgrad, så en lærer kan gå ind 
på et passende niveau.
Desuden orienterede Jan om septem-
ber-nummeret af Trin & Toner, der er 
specielt tilrettelagt, så det kan sendes 
ud til foreninger, der ikke er medlem-
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Desuden blev der orienteret om, at der 
kommer nye hjemmesider for både 
Landsforeningen og regionerne med de 
udfordringer dette vil give. Man fik også 
snakket om en fælles standard for flyers 
og plakater.
I Dansegruppen var emnet regionskon-
kurrencer, hvor man var rundt om alle 
de praktiske spørgsmål omkring disse 
konkurrencer. Man fik også talt om 
”Tips og Ideer”-kurserne, ligesom man 
var inde på problemet med rekruttering 
til instruktørkurserne. 
I dragtgruppen var det første emne et 
oplæg til Region Midtjyllands projekt 
om korte veste, hvor man har indsamlet 
oplysninger og registreringer om ca. 
300 veste. Det blev diskuteret, hvordan 
andre dragtinteresserede kan bidrage 
til dette projekt. Man blev også præsen-

teret for de seneste nyheder i dragtbu-
tikken, ligesom der var en orientering 
om dragtudvalgets arbejde. De forskelli-
ge regionsrepræsentanter fik også lej-
lighed til at orientere om arrangemen-
terne i de enkelte regioner.
I  B&U-gruppen blev der gennemgået 
og diskuteret B&U-arbejdet. Både på 
landsplan og i de enkelte regioner.
Efter en lang dag mødtes alle så til en 
gang let aftensmad, inden deltagerne 
startede hjemturen.
Hele dagen var det gamle Danses Værn 
i Viborg, der var værter og stod for alle 
de praktiske arrangementer og sørgede 
for, at alle deltagere fik mad og drikke i 
løbet af dagen. Stor tak til jer alle sam-
men.

Styrelsen

mer af LDF, og om tankerne om at gøre 
bladet elektronisk, så det kun kan læ-
ses på hjemmesiden eller blive tilsendt 
elektronisk.
Herefter fordelte deltagerne sig i de for-
skellige emnegrupper, for en nærmere 
drøftelse af de enkelte områder.
I formands- og kasserergruppen orien-
terede Jan Todsen om styrelsens visio-
ner for fremtiden, med henvisning til de 
fokus-punkter, som styrelsen har vedta-
get  med en ”køreplan” for, hvordan de 
kan udbredes til alle medlemmer. Fo-
kus-punkterne er: PR-arbejde, Niveau-
deling af dansen, konkurrencestruktur, 
forskning i dans og samarbejde med re-
gionerne. Jan kom også ind på LDF´s 
uddannelser, der for begges vedkom-
mende er et forløb, der kommer hele 
vejen rundt om opgaven.
Spørgsmålet om dragter blev også bragt 
op, og herunder om opvisninger bør 
være i dragt eller ej. Ligeledes blev det 
diskuteret, hvad vi kan gøre for at få 
dragterne bedre repræsenteret ved f. 
eks. landsstævnerne og få flere til at 
deltage i regionsopvisningerne.
I PR-gruppen var der en gennemgang 
af igangværende tiltag og projekter, og 
specielt dem, der vedrører regionerne. 
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Har du ikke tilmeldt dig, bør du straks 
henvende dig til Konkurrenceudvalget, 
for at høre om, hvordan du kan tilmelde 
dig.
Det nystartede projekt ”solodans” er 
evalueret så succesfuldt af deltagerne, 
at vi fortsætter hermed i PAR-dansede-
len. Solodans varighed ca. ½ minut, 

Kom, kom tættere, tættere … tilmeld dig til DM 2015… 

Har du husket  
tilmelding til DM 2015?

Gruppe 1: Hold, der tidligere har vundet DM i folkedans samt øvrige specialhold

Dans Hæfte ”358” nr. Bemærkninger

Børsmose Ottetur Vesteregnen 31 641 Danses 2 gange + afslut-
ning

Rikkedon Vendsyssel –Læsø 550 Danses 3 gange

Stille Firtur, Thy Forskellige egne 16 60 Ture: 1a, 2a og 6a

4. dans. Findes ved lodtrækning

Gruppe 2: Åben række for alle. F.eks. opvisningshold, foreningshold m.fl

Trekant. Horsens Hefte II 17 29 Danses 2 gange

Longsomma gjartred Bornholm 18 578 Danses 3 gange

Sundeved Sextur Sønderjylland 53 312 Ture: 1a, 4a og 5a

4. dans. Findes ved lodtrækning

PAR-dans: Deltagerne skal være fyldt 14 år på konkurrencedagen 
Ungdomsrække, Begge dansere må højest være 18 år på konkurrencedagen eller 
fællesalder for parret må maksimum være 36 år på konkurrencedagen

Spansk Hopsa Himmerland 10 123

Mallebrok Møn 17 127

Lønborg nr. 2 Forskellige egne 12 57

Hopsa Fri dans. Solodans

Vals Fri dans

Åben Række, uden alderskriterier

Tylette Polka, Stevning Sønderjylland 29 306

Knurrifas, Han Herred Hæfte III  - 9 39

Skotsk (Vestjylland) Forskellige egne 10 56

Vals Fri dans. Solodans

Norsk Rheinlænder/Scottish Fri dans

Seniorrækken. Deltagerne skal være fyldt 55 år eller fællesalder for parret skal 
minimum være 110 år på konkurrencedagen

Teilade Polka Himmerland 18 131

glaa´Ann (Snurretop) Legestuen 16 442

Ruder Es, Himmerland Hefte II - 7 22

Norsk Rheinlænder/scottish Fri dans. Solodans

Rheinlænderpolka Fri dans

hvor dommerne får mulighed for at se 
de fine detaljer, det enkelte par har 
valgt at krydre den valgte solodans 
med.
DM danse for 2015 er valgt og for nogle 
af dansene er udvalgt bestemte ture. 
Alle danse er angivet i vilkårlig række-
følge inden for hver gruppe/række.
   

DM-orkester 2015 bliver 
spillemandsgruppen Stry’fri. 
gruppen består af Mogens Cramer, 
piano harmonika – Birgit Cramer, 
klarinet – Michael S. Petersen, kon-
trabas og Bjarne grue Knudsen, 
knap harmonika.

glæd dig!: I 2015 vil Helle Larsen som 
konferencier på festligt vis styre alle 
deltagere og publikum gennem arran-
gementet. 

Læs i øvrigt koncepterne for de forskel-
lige konkurrencer på hjemmesiden 
www.folkedans.dk/ se ind under Kon-
kurrencer i Folkedans.

glæd dig til næste nummer af Med-
lemsbladet Trin og Toner, hvor du vil 
finde et foreløbigt program og informa-
tion om billetpriser for arrangementet.

LANDSFORENINgEN 

Der har desværre indsneget sig en 
fejl i september-nummeret af 
Trin&Toner, hvor aldersgrænsen 
fejlagtigt er angivet som 14 til 25 år. 
Baggrunden for denne ændring er 
erkendelsen af, at der er meget stor 
forskel på den motoriske udvikling 
hos en 14-årig og en 25-årig, så for 
at få en mere fair konkurrence, er 
denne ændring foretaget.
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved 
uge 27 2015
Der mødes vi til instruktøruddannelse og dansekursus i 
Bjerringbro.
gå ikke glip af denne herlige uge i dansens og musik-
kens tegn.
Håber, at vi ses!

Uddannelsesudvalget

Så er det igen tid til at nørde igennem og tilbringe en week-
end sammen med ligesindede. 
Kurset vil i 2015 omhandle et emne, som flere har efter-
spurgt. Emnet vil være: 
Uldbroderi. 
Denne form for broderi har været anvendt, dels på sjaler og 
dels på agehynder.
Underviser vil være Ane Løser Sørensen, som til daglig arbej-
der hos Selskabet for Kirkelig Kunst. Ane er uddannet brod-
øse i Sverige og har stor erfaring i emnet.
Kurset er beregnet for kursister, der har afsluttet Landsfor-
eningens instruktøruddannelse - dragt, praktisk og teoretisk 
uddannelse i danske folkedragter, men der kan optages kur-
sister, der har gennemgået nævnte kursus’ tredje år.
Der vil i forbindelse med kurset (lørdag eftermiddag) blive ar-
rangeret en udflugt til Hjelholts uldspinderi i Hesselager 
www.hjelholt.dk transporten dertil vil blive i delebiler. 
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 27 63 19 29 
email: solling@ishoejby.dk
Ankomst torsdag den 19.2.15 kl. 19.00 og afrejse søndag den 
22.2.15 kl. 15.00.
Indkvartering er fortrinsvis på dobbeltværelser og sengetøj 
og håndklæder skal medbringes.
Tilmelding senest den 1.12.2014 til kursusleder, se ovenfor. 
Besked om optagelse vil tilgå deltagerne i løbet af december 
og senest den 15.1.2014.
Kursuspris vil være:   kr.   4.389
Tilskud fra LDF:          kr.   1.689 
Din medlemspris         kr.   2.700

Indbydelse til 

Efteruddannelse i dragt-
syningsteknikker 2015  
(instruktør-dragt, praktisk og teoretisk efteruddannelse)

Afbudsregler: Ved afbud op til 14 dage før kurset betales et 
gebyr på 10% af kursusprisen. Ved afbud indenfor 14 dage 
før kurset betales et gebyr på 50% af kursusprisen. Ved 
pludselig opstået sygdom betales dog kun et gebyr på 25% 
af kursusprisen med forevisning af selvbetalt lægeerklæring.

Mange venlige hilsener 
og på gensyn Inge Sølling     
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I anledning af Republikken Koreas nati-
onaldag den 2. oktober var Danske Fol-
kedansere blevet indbudt til at deltage i 
et modeshow i samarbejde med The 
Embassy of the Republic of Korea. 
Showet fandt sted i Moltkes Palæ i 
Dronningens Tværgade i København.  
Til arrangementet var indbudt personer 
fra ambassader, ministerier samt uni-
versiteter. Desuden deltog en del vete-
raner fra hospitalsskibet Jutlandia.
Anna-Margrethe Jonsson og Inge Søl-
ling fra Dragtudvalget havde i måne-
derne op til denne dato holdt møder 
med Republikken Koreas ambassade 
omkring arrangementet, og lavet en de-
taljeret skemaplanlægning af showets 
danske del.  
Danmark og Republikken Korea havde 
hver fået tildelt 30 min. til fremvisning 
af dragter fra hver vores lande. 

Kl. 13.00 mødtes vi 22 personer plus 
spillemand og 2 fotografer i Moltkes Pa-
læ for at indøve showet på catwalken 
første gang. Kl. 15.30 havde alle skiftet 
til dragter, og gangen på catwalken 
skulle afprøves anden gang. I mellemti-
den var der dog blevet foretaget æn-
dringer, idet showet skulle kortes lidt 
ned. 
Ca. kl. 17.00 løb det af stablen efter 
indledning med tale af ambassadør MA, 
Young-Sam, afspilning af nationalmelo-
dier samt traditionel koreansk musik.
Den danske del indledte. Den var byg-
get op så udviklingen og modepåvirk-
ningen i vores dragter fra slutningen af 
1700-tallet til midten af 1800-tallet 
blev vist. Derudover dragter fra Amager 
og Rømø. Hele vores del af showet blev 
gået med spillemandsmusik fra Bjarne 
grue Knudsen på harmonika, og med 

Inge Sølling som kommentator på en-
gelsk. Anna-Margrethe Jonsson stod 
ved sceneindgangen og sørgede for, at 
tiden blev overholdt, og at vi kom ind i 
den rigtige rækkefølge. Vores del af-
sluttedes af 2 par, der dansede en lille 
opvisning sammensat af dele fra for-
skellige danske folkedanse.
Efterfølgende kom den koreanske del af 
showet.  Til forskel fra vores dragter, 
som jo var bøndernes festtøj, viste ko-
reanerne dragter, som havde været 
brugt af konger, adel og hoffolk. Drag-
terne er jo fuldstændig forskellige fra 
vores, men fantastisk flotte og farve-
strålende i silke og guld og set med vo-
res øjne, meget specielle hovedtøjer hos 
både mænd og kvinder.
Dagen sluttede med en reception for al-
le indbudte og deltagere i showet.

Kirsten Emiland

Dansk-Koreansk dragtshow

 www.folkedansbutikken.dk 
v/Lisbeth Green, Vedbæksalle 75, 8700 Horsens 
lisbeth@folkedragt.dk 

www.folkedragt.dk 

 www.folkedansbutikken.dk 
v/Lisbeth Green, Vedbæksalle 75, 8700 Horsens 
lisbeth@folkedragt.dk 

www.folkedragt.dk 
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På vegne af stævnearrangørerne vil jeg 
gerne allerede nu byde jer alle rigtigt 
hjerteligt velkommen til NORDLEK 2015 
– den i nyere tid ubetinget største begi-
venhed på dansk jord for folkedansere 
og spillemænd i alle aldre.
NORDLEK-stævnet afholdes hvert 3. år 
på skift i Danmark, Norge, Sverige og 
Finland. I 2003 var Næstved værtsby og 
nu er det så igen Danmarks tur til at af-
holde stævnet – denne gang i Viborg. 
Stævnedeltagerne kommer fra Danmark, 
Norge, Sverige, Finland, Island, grøn-
land, Færøerne og Åland. Desuden ple-
jer mange medlemmer af skandinaviske 
folkedansegrupper i f.eks. Schweiz, 
USA, Canada og Australien at deltage.
Og for lige at få det organisatoriske på 
plads, så er Nordlek-organisationen ho-
vedarrangør af stævnet, mens LDF, DFS 
og DgI er ”værtsorganisationer”. Disse 
tre har udpeget et stævneudvalg, som 
sammen med diverse underudvalg står 
for planlægningen og afviklingen af 
NORDLEK 2015.
Programmet for stævneugen vil være 
fyldt til bristepunktet med arrangemen-
ter for folkedansere og spillemænd samt 
deres eventuelle ikke-dansende-eller-
spillende familiemedlemmer. Vi nævner 
i flæng: Legestuer, dansekurser, PR-op-
visninger, nationale opvisninger, spille-
mandsballer, musikkurser, koncerter, 
danse- og musikshows, historisk bal, 
dansekonkurrence for par og grupper, 
musikcafé, sangcafé, dragtudstilling, 
workshops og foredrag med dragtrelate-
rede emner, byvandringer, udflugter til 
lands og til vands, stort danse- og 
musik arrangement i Viborgs centrum og 
i det grønne område Borgvold – og en 
hel masse mere. Og (næsten) det hele 
fås på dansk, norsk, svensk, finsk, is-
landsk, grønlandsk, færøsk og ålandsk!

Børn, børnefamilier og unge har nor-
malt ikke den store bevågenhed ved 
NORDLEK-stævner, men i Viborg ser vi 
ganske anderledes på det. De små kan 
tage mor og far med til sanglege, bør-
nedans, udflugt, kreative værksteder, 
familieturnering i rundbold og mange 
andre spændende ting, mens der for 
unge er specielle danse- og mu-
sikworkshops, legestuer osv. 
Et helt specielt arrangement for unge er 
Nordisk Sommerlejr, som afholdes søn-
dag-tirsdag før stævnet, med spænden-
de workshops indenfor dans, musik og 
scenekunst. Lejren er et ”must have” for 
alle unge fra hele Norden!
Også VI-KAN (handicapdansere) har en 
speciel plads i vore stævnehjerter – der 
vil være legestuer, udflugt mv. målrettet 
denne gruppe ligesom de selvfølgelig 
skal deltage i fællesopvisningerne.
Føler man trang til at ligge ned ind 
imellem arrangementerne tilbyder vi 
logi på skole og nødcamping, men der 
er selvfølgelig også mulighed for, at 
man selv skaffer logi på vandrehjem, 
hotel, B&B osv.
Stævnearrangørerne har for øvrigt et 
særdeles glimrende samarbejde med 
Viborg Kommune, som bakker 100% op 
om NORDLEK og ser meget frem til at få 
besøg af os.
Du kan læse meget mere om NORDLEK 
2015 i januarnr. af Trin & Toner, men 
kan du ikke styre din nysgerrighed så 
længe, så gå ind på www.nordlek2015.
dk – her kan du læse meget mere om 
stævnet og arrangementerne.

Tilbage er kun at sige: Vi glæder os 
meget til at se jer til NORDLEK i Viborg 
den 14.-19. juli 2015!

Lone Schmidt
stævneudvalgsformand

Velkommen 
til NORDLEK 
2015 i Viborg

Musik-
arrangementer
Til NORDLEK 2015 i Viborg bliver 
der mange spændende aktiviteter 
for aktive spillemænd. Der bliver 
spillemandskoncert for stort nordisk 
spillemandsorkester under ledelse 
af Johnnie Frederiksen. Der bliver 
også mulighed for at spille med i 
Spillemandsmessen, som bliver op-
ført i Domkirken. Til begge dele bli-
ver der prøver under stævnet, og 
man vil kunne hente noder og lyd-
filer på hjemmesiden. Desuden bli-
ver der workshops, opvisninger og 
buskspil m.m.
For grupper og laug bliver der også 
mulighed for at melde sig til at spil-
le til spillemandsbal eller i musik-
caféen.
Der bliver selvfølgelig også nogle 
gode musikalske oplevelser i form 
af koncerter med nogle rigtig dygti-
ge nordiske folkemusikorkestre, og 
man kan opleve nordisk sangcafé, 
musikcafé, spillemandsmesse og 
meget mere. 
Der er altså mange gode grunde til 
at reservere uge 29 i 2015 og tage 
til NORDLEK i Viborg.
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Informationsmøde
om NORDLEK 2015  
i Viborg
Stævneudvalget vil hermed gerne invitere alle in-
teresserede til informationsmøde

søndag den 23. november kl. 10.00-ca. 14.00 
på Vestervang Skole, Boghvedevej, 8800 Viborg

Ved dette møde vil vi fortælle om programmet for 
NORDLEK 2015 og de forskellige arrangementer, 
der er planlagt

Hjælpere søges!
Det giver næsten sig selv, at stævneudvalget og 
underudvalgene ikke kan gennemføre et så stort 
arrangement alene. Vi får brug for en del hjælpere 
til en mængde praktiske opgaver før og under 
stævnet, og håber derfor, at rigtig mange har lyst 
til at give en hånd med og på den måde bidrage til, 
at folkedansere og spillemænd fra hele Norden får 
nogle uforglemmelige dage i Viborg.

Vi vil ved informationsmødet informere om, hvilke 
praktiske opgaver, der kan være tale om, samt om 
den kompensation, hjælperne får for deres arbejde.

Deltagelse i informationsmødet er gratis, men da 
stævnet er vært ved en kop kaffe, vil vi gerne bede 
om 
tilmelding senest søndag den 16. november 2014
til Lene Sand Nielsen – lene@nordlek2015.dk –  
tlf. 4087 7828

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner
Stævneudvalget

Stævnecamping  
noRDLeK 2015
Der vil være 3 campingområder på Nordlek 2015.
1)  Den ordinære plads er Dyrskuepladsen, Fabriksvej, Viborg, 

det er et plant græsareal. Her er der plads til 300 enheder. 
Der vil her være mulighed for at bo i autocamper eller telt. 
Der vil være toilet og badefaciliteter på pladsen. 

  Alternativ camping ved flere tilmeldte, end der kan være på 
Dyreskuepladsen, bliver ved Vestervang Skole, dog vil bade- 
og toiletfacilliterne her være inde på skolen. 

  Der vil køre busser mellem stævneområdet og pladserne.
2)  Familiecampingen. Som familie med børn kan det være vig-

tigt, at man bor tæt ved aktiviteterne – og sammen med an-
dre børnefamilier. Derfor laves der Familiecamping på Para-
depladsen. Denne ligger umiddelbart ved stævneområdet så 
det er trygt og overskueligt for børnene at færdes. Toilet og 
bad findes i stævnehallerne.

3)  Ungdomscampingen. Området umiddelbart bag stævnehal-
lerne bruges til camping for unge. De vil således have mulig-
hed for at være tæt sammen med venner og bekendte fra 
kurser og andre stævner. Toilet og bad findes i stævnehaller-
ne.

Fra Udflugtudvalget 

Viborg er et besøg 
værd !
Byen er en af de ældste byer i Danmark med spor helt tilbage til 
oldtiden. Viborg betyder " helligt bjerg ", og i vikingetiden valfar-
tede folk til Viborg for at handle og afgøre tviste. Og naturligvis 
også for at høre nyt og more sig.
I Viborg blev danske konger hyldet på tinge helt frem til 1660, 
statuen af dronning Margrethe den første (1387-1412) står i Vi-
borg.
Byen har mange flotte gamle bygninger og kirker.  Vi vil gerne vi-
se frem og fortælle på byvandringer og sejlture på søerne og her 
gør vi holdt ved Nordisk Park, som er skabt i samarbejde med Vi-
borgs nordiske venskabsbyer.
Viborg er omgivet af skøn natur, og vi har arrangeret ture til di-
verse seværdigheder, dels landskabsmæssige, dels historiske.
Desuden er der tur til en gård, hvor der bl.a. bydes på krydder-
snapse.
Viborg Bryghus inviterer en dag indenfor, de vil fortælle om bryg-
ningen og man kan smage på varerne.
Byens nye rådhus bliver der også mulighed for at se, hvilket be-
stemt er et besøg værd.

Udflugtsudvalget
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SPILLEMANDSKREDSENSPILLEMANDSKREDSEN

Er du vant til at spille til dans, men mang-
ler ideer til, hvordan du kan variere dit ak-
kompagnement, vil der på kurset være rig 
mulighed for at få udvidet din værktøjs-
kasse med variationsmuligheder.

Kursusindhold:

Hvordan laver jeg 2. stemmer?
Hvordan laver jeg en obligat stemme?
Hvordan sekunderer jeg melodistem-
men?
Hvordan akkompagnerer jeg en … eller 
en  …?
Værktøjs-emner som:
Harmonisering/kvintcirkel, tertsstem-
mer, sekststemmer, modstemmer , kon-
trasterende stemmer , voicesing
Stemmelægning, instrumentering, tra-
ditionel og kontemporær arrangement, 
Rytmik, frasering, polyrytmik, 
Hvordan laver jeg i en fart en brugbar 
velklingende rytmisk 2. stemme som 
samtidig er enkel og musisk og danse-
venlig.

Inspirationskursus  
for spillemænd

Brenderup Højskole  
30. januar – 1. februar 2015

emne: Akkompagnement og skidtspil



TRIn & ToneR ∙ Nummer 8 ∙ November-december 2014 13 

SPILLEMANDSKREDSENSPILLEMANDSKREDSEN

Spillemandskredsen Nordjylland
Spillemandskursus, godthåb
Den 1. november 2014

B&U Spillemandskursus, Sdr. Felding
Den 8.-9. november 2014

Nytårskursus, Snoghøj
Den 1.-4. januar 2015

Kursus i akkompagnement og skidtspil, Brenderup Højskole
Den 30. januar – 1. februar 2015

Spillemands-
kalenderen

Der er forskel på at sidde og have god 
tid til at lave et arr. og så et hurtigt ad 
hoc akkompagnement.
Lave akkompagnement til dansemusik  
med rytmisk og melodisk frasering, god 
puls og rytmik, betoninger, ”svikt” og 
forskydninger. Energi-flow–interaktion.

Der er mange emner at tage fat på. Vi 
kommer absolut ikke til at kede os. 

Instruktør:

Bent Melvej - Spiller i bl.a. Rasmus: 
folke-/spillemandsmusik gruppe, der 
har eksisteret siden 1983, specialiseret 
i dansk 1700-tals folkemusik.
Andersen og Melvej: Røverhistorier og 
Musik. 
Knagstøkker: Fra Vestjylland til Skåne.
Knark: 3 gamle spiller til dans. ISR.
IQ, Iversens Quartet: folkemusik, un-
derholdningsmusik, Kaj Norman Ander-
sen m.m

Kursussted:

Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 
5464 Brenderup

Indkvartering:

På to-sengsstuer (der er sengetøj på 
værelset)

Ankomst/Afrejse:

30. januar kl. 19.00/1. februar kl. 14

Tilmelding:

På hjemmesiden spillemandskredsen.
dk. hvor du går ind under kurser og 
derefter Inspirationskursus. 
Alternativt til Ingolf på tlf. 28 60 47 37
Tilmeldingsfrist: 15. december 2014

Pris:

Kr. 1450,- for medlemmer af Spille-
mandskredsen
Kr. 2300,- for ikke-medlemmer       

Indbetales på konto nr. 9 736 158 
(startkode 01)
Din tilmelding er først endelig registre-
ret, når du har betalt.
Ved afbud: Se kursusfolderen

Kursusleder:

Ingolf Ryom-Nielsen
Bøgevej 23, 8752 Østbirk
Tlf.: 28 60 47 37
E-mail: inryni@hotmail.com
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Det sker i 
din region

Region Nordjylland Region Syddanmark

Medlemsmøde-valg til 
Regionsbestyrelsen.
Lørdag den 10. januar kl. 13.30 i Ommi-
huset, Filstedvej 10, 9000 Aalborg. 
Dagsorden kan ses på www.folkedans.
dk Region Nordjylland ultimo december. 
Alle medlemmer af Landsforeningen 
Danske Folkedansere i Region Nordjyl-
land er velkommen. Hver forening har 2 
stemmer ved personligt fremmøde.
Kirsten Svendsen

PR-udvalget Region Nordjylland

Traditionen tro afholdes:
Ældrelegestue i 
”Gulkrogcentret”
gulkrog nr. 9, Vejle
(gratis parkering søndag)
Søndag den 16. november 2014 kl. 
13.30 – 17.00
Pris:

70,- kr. for dans, kaffe/te og brød
Danseledere: Frede Andersen og 
Niels Hansen
Forspiller: 

Keld Pedersen
Alle spillemænd er velkomne. (gul-
krog beder om at man tager skifte-
sko med)
Af hensyn til kaffen er tilmelding 
nødvendig senest den 8. november 
til:
Frede Andersen 75 81 57 62, mail: 
fredegytha@gmail.com
grethe Ladefoged 24 45 88 30 
mail: thogre@bbsyd.dk
Vel mødt

Seniorudvalget, 
Danske Folkedansere, 

Region Syddanmark

Tips og idéer
I samarbejde med Landsforeningens 
Konkurrenceudvalg afholdes et kursus 
for både dansere og instruktører i Tips 
og idéer - lige noget for dig.
Undervisere: 

Mette Inge Baltsersen og Per Jensen
De vil i samarbejde med en spillemand 
vise, hvad det er, der dansemæssigt 
kræves for at opnå gode point ved kon-
kurrencer/mesterskaber.
Dato:

Søndag den 16. nov. kl. 10.00 – 16.00
Sted:

Vodskov skoles aula, Kirkevej 53, Vod-
skov. Drej ind ad Langbrokrovej og 
Skovsyrevej
Pris:

80 kr. pr. deltager 
Tilmelding:

senest den 1. nov. til Vita Ugilt, 98 46 
25 33 el. Vita.Ugilt@pc.dk 
Medbring: 

Frokost og kaffe/te
Øl og vand kan købes.
Vi glæder os til at se dig/jer til en 
yderst spændende dag, hvor vi alle kan 
lære noget og konkurrence-krav afmy-
stificeres…

Hilsen
Danseudvalget, Region Nord og 

Konkurrenceudvalget Landsforeningen 
Danske Folkedansere.

MEDLEMMERNE 

en ildsjæl er gået bort
Ebeltoft Folkedanserforening har mistet 
Sonny Steffensen. Sonny sov stille ind 
den 27. august 2014 efter en kort, men 
svær sygdomsperiode.
Sonny var meget engageret i folkedan-
sen og lagde et stort arbejde i forenin-
gens liv og bestyrelse. Hun tog initiativ 
til udflugter, fester og deltagelse i dan-
seopvisninger og legestuer. 
Sonny var ivrig for at så mange som 
muligt skulle kende til og lære folke-
dans. Sonny deltog sammen med sin 
Knud i mange landstævner og var med 
sin imødekommende og udadvendte fa-
con god til at komme i kontakt med an-
dre.
Hun bliver et stort savn for folkedanser-
ne og for den store vennekreds.
Vore tanker går til Knud og familien, 
der har mistet en kærlig og omsorgsfuld 
Sonny.
Æret være Sonnys minde.

På vegne af Ebeltoft 
Folkedanserforening

Anders Bøgh, formand.

Dødsfald

Formanden for gundsølille Folkedanse-
re Bente Christensen er stille sovet ind 
den 26.09.2014. Bente har været for-
mand siden 1998 og blev 73 år. Bente 
var kendt af alle for sin store iver og 
glade væremåde. Vi vil alle savne hen-
de.
Æret være hendes minde.

Gundsølille Folkedansere



TRIn & ToneR ∙ Nummer 8 ∙ November-december 2014 15 

F.U.F. i Tyrkiet

MEDLEMMERNE 

F.U.F blev inviteret til Idafestival i Tyrki-
et, og 35 tog af sted. Fra Istanbul star-
tede vi køreturen mod Ida.  Vi kørte op 
på et højt udflugtssted, hvor der var en 
flot udsigt over Bosporus- strædet, der 
er 30 km lang og forbinder Sortehavet 
og Marmarahavet. Natten blev ekstra 
lang, vi skulle have kørt i 7 timer, men 
det blev over 10 timer, det var hårdt..  
Da vi kom til Idamotel,   stod det på af-
slapning. Der var 2 bulgarske hold og 1 
rumænsk. Vi skulle danse 3 gange i alt.  
Næste morgen dansede vi programmet 
igennem, ellers dryssede vi bare rundt, 
svømmede, handlede, læste, og snak-
kede, lå i hængekøjer, - med andre ord 
rent ferie. Efter middagen var der af-
gang til güre (i dragter), hvor vi først 
dansede på et lille torv. Borgmesteren 
kom kun lige, så han kunne få gaver, 
men han så ikke dansene. Vi kørte til 
vandet, hvor vi skulle danse igen. Be-
lægningen var utrolig ujævn, men det 
måtte vi bare tage som det var. Vi var 
godt tilfredse på hjemturen, for jeg syn-
tes begge opvisninger gik godt. Dagen 
efter var vi på et lille etnografisk muse-
um. Det var en mand, der havde stor 
interesse i gammel kultur. Han havde 
med venner og bekendtes hjælp samlet 

mange ting, og selv bygget et stort hus, 
hvor han havde lavet museum. Det var 
selvejet, og uden tilskud af nogen art. 
Efter lunch svømmede vi igen, og efter 
middagen, som vi igen indtog i dragter, 
kørte vi til Zeytinly, hvor vi dansede 
som 3 hold. Det er lidt specielt at klistre 
Dannebrog på børnene, og høre alle de 
islamiske forældre takke mange gange. 
Søndag var det tidlig afgang, for vi 
skulle på sejltur. Vi kom ombord, og tog 
plads ved de overdækkede borde. Vi 
sejlede ud, det trak lidt op, og pludse-
ligt væltede regnen ned.  Det lynede, 
tordnede og temperaturen faldt hurtigt 
nogle grader. Så lå vi underdrejet, indtil 
regnen lige så pludseligt stoppede. Vi 
sejlede videre, det var meget smukt 
mellem alle de små øer, vi stoppede 2 
gange, hvor vi kunne hoppe i vandet og 
svømme. Undervejs fik vi grillede fisk 
med salat, og senere fik vi vandmelon. 
Efter middagen dansede alle grupper 
med hinanden. Mandag var ren afslap-
ning.
Tirsdag kørte vi til Troja. Området er 
takket være Homer og Schliemann det 
mest kendte udgravningssted fra antik-
ken. I Istanbul skulle vi bo i den asiati-
ske bydel. 

Onsdag kørte vi til den Europæiske side, 
vi stoppede på broen, så vi kunne tage 
billeder ud over Den gyldne Horn. Vi så 
den Blå Moske, det er den mægtige mo-
ske med 6 minareter og den bliver be-
tragtet som byens vartegn. Den blev op-
ført 1609 – 1616 under Ahmet 1. af Si-
nan eleven Mehmet Asa.  Kvinder skal 
være tildækkede for at få lov til at se 
moskeen og alle skulle tage deres sko af. 
Torsdag stod der sejltur på programmet.  
Vi sejlede gennem det smalleste sted, 
hvor Rumeli Hisar borgen ligger. Overfor 
ligger Anadolu Hisan der blev bygget i 
1393 af sultan Beyazit 1. Kort efter vend-
te båden, og vi sejlede retur. På hjemtu-
ren i bussen stoppede vi, nogen stod af, 
og gik i Tyrkisk bad.  Direktøren for den 
internationale afdeling kom og hilste på 
os, Vi samlede os på hyggeetagen, og så 
sang vi lidt, inden vi gik til ro.
Fredag fik vi morgenmad, og så sagde 
vi farvel til vores guide. Flyveturen 
hjem gik glat, og vi ankom til Billund 
før tid. Der har været en fin balance, og 
stemning, så det var ingen sag at stå for 
turen.

Oda Daniel
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DANSEFESTIVAL
BORNHOLM

NORDISK FOLKE- 
DANSERFESTIVAL
DANS I UNIKKE 

RAMMER
22. MAJ - 25. MAJ

Tel. +45 5695 8566
www.folkedans-bornholm.dk

Det bli´r en god festival

I samarbejde med 
LDF Region Hovedstaden

MEDLEMMERNE 

europafest 2014  
i Alsdorf, Tyskland
Byen Alsdorf ligger i Nordrhein-Westfalen sydvest for Köln lige i 
grænseområdet Holland, Belgien og Tyskland. Det har igennem 
150 år været en stor kulmineby med over 20.000 minearbejde-
re, men i 1992 lukkede den sidste mine og siden har byen med 
succes omlagt erhvervet til grøn energi, en stor DVD/CD fabrik, 
reservedele til biler samt et stort anerkendt bilafprøvningsan-
læg. De har formået at skabe mere end 25.000 nye arbejds-
pladser i byen og skabt et nyt kulturcentrum i de gamle, næn-
somt restaurerede minebygninger.
Hvert år i september måned vælger byen at sætte specielt fokus 
på et af sine nabolande, hvorved man ønsker at udbrede kend-
skabet til dette land blandt lokalbefolkningen. Det sker ved for-
skellige udstillinger og optrin indenfor dette lands kunst og kul-
tur – denne gang altså Danmark. Det hele munder ud i en kæm-
pe byfest med deltagelse af ca. 20 – 40.000 besøgende fra hele 
oplandet samt besøg af delegationer fra venskabsbyer i både 
indland og udland. Til denne byfest var vi inviteret til at deltage 
med henblik på at præge bybilledet i vore smukke dragter og 
give opvisninger til udvalgte steder og lejligheder.
Vi ankom fredag middag og blev modtaget af en delegation fra 
borgmesterkontoret, som skulle vise sig at tage sig specielt af os 
hele weekenden. Allerede samme eftermiddag havde vi vores 
første optræden ved borgmesterens officielle åbning af byfesten 
og lidt senere ved en fernisering på biblioteket. 
Hele weekenden blev vi beværtet så rigeligt med mad og drikke 
på byens nyrestaurerede borg af Europafestens private sponso-
rer samt de hjælpeorganisationer som står bag mange af byens 
tiltag i forhold til børn, unge og ældre.
Lørdag optrådte vi ved åbningen af den danske bogudstilling på 
biblioteket, hvor der blev serveret dansk smørrebrød for specielt 
indbudte og derefter var der spontandans og optræden på by-

Olpeholdet optræder til Senioreftermiddagsarrangement i 
”Stadthalle”



TRIn & ToneR ∙ Nummer 8 ∙ November-december 2014 17 

MEDLEMMERNE 

ens gader og stræder. Sidst på eftermiddagen optrådte vi at-
ter med vores show for ca. 700 af byens ældre borgere ved 
en stort anlagt ”Senioreftermiddag” i byens ”Stadthalle”, hvor 
der var optræden af flere forskellige grupper og kunstnere. 
Om aftenen var der arrangeret en hyggelig festmiddag for os 
og de øvrige specielt indbudte på Borgen med deltagelse af 
borgmesteren og nogle af Europafestens øvrige sponsorer.
Søndag var det tid til det store festoptog igennem byen med 
deltagelse af mange forskellige dygtige tamburorkestre, flag-
kastere, karnevalsdansere (i min optik = cheer leader-piger), 
byens fodboldhold, børnehaver – udklædt som legoklodser til 
ære for Danmark, minearbejdere, veterantraktorer – og selv-
følgelig os danske folkedansere. Optoget sluttede på byens 
store torv, hvor vi - blandt hundredevis af andre boder med 
alt fra ure, tasker og tøj til pandekager, paneret fisk og mas-
ser af øl - havde en bod med dansk sild og snaps. Alle butik-
ker havde søndagsåbent og på torvet var der live – musik 
hele dagen, så med masser af mennesker i byen, lykkedes 
det os næsten at få udsolgt! Her på torvet optrådte vi et par 
gange i løbet af eftermiddagen med show og publikumsdans. 
I alt blev det til 8 gange optræden fra fredag eftermiddag til 
søndag eftermiddag! Så vi var stort set i dragt fra vi kom til vi 
rejste hjem igen.
Mandag morgen var det så tid til at tage afsked med byen 
Alsdorf, deres borgmester og alle hans allierede.

Vi blev mødt med en utrolig gæstfrihed og respekt for vores 
dans og kultur, og håber og tror, at vi fik givet dem et lille 
indblik i vores kulturarv igennem vores tilstedeværelse i lø-
bet af weekenden.
Et forbilledligt eksempel på hvordan man kan blive klogere 
på hinandens lande og kulturer, og knytte nye venskaber på 
tværs af landegrænser og styrke det tværkulturelle samarbej-
de.

En stor tak til de tyske værter og til dansere og spillemænd 
på Olpeholdet, som gjorde dette til en fantastisk god tur med 
masser af dejlig dans og musik hjulpet godt på vej af højt hu-
mør og velvilje blandt alle deltagere!!

Susanne Plesner-Petersen, 
danser på holdet.

Olpeholdet foran Alsdorf Burg
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Hvorfor regionskonkurrencer og 
hvad kan man få ud af det?
Konkurrencer har i de seneste 12 år været en del af Landsforeningens årlige 
nationale og regionale aktiviteter. Disse konkurrencer har forøget niveauet af 
dansere i vores danske folkedans. De har også givet mulighed for at den 
yngre gruppe, som gerne vil mere end den ugentlige danseaften, har et ar-
rangement at arbejde hen imod, så der er en deadline på hvornår man skal 
have flyttet sin dansekundskaber. Altså har konkurrencerne i folkedans nok 
betydet at en større del af disse unge er forblevet aktive indenfor folkedan-
sen.
Konkurrencer i folkedans er et af styrelsens visionspunkter, for hvad der skal 
være med til at bibeholde og udvikle folkedansen i mange år fremover. Hå-
bet er at regionskonkurrencerne bliver arrangementer hvor de fleste for-
eningsdansere konkurrerer mod andre fra deres egen forening og par fra na-
boforeningen, samt par fra den anden ende af regionen. Dette kan både øge 
tætheden indenfor vores kredse og gøre at man kommer til at kende folk fra 
andre områder af sin egen region.

For at få bekræftet mine fornemmelser for udbyttet af deltagelse i regions-
konkurrencer har jeg talt med Svend og Bente Johansen, som tidligere har 
deltaget i både regionskonkurrencer og danmarksmesterskaber. De har, som 
mange andre, fået et stort udbytte af træningen op til hver konkurrence og 
haft nogle gode dage, på selve konkurrencedagene, hvor de har hygget sig 
sammen med de andre deltagere, selvom de har konkurreret i deres dans på 
gulvet.
Noget af det de fremhæver er det øgede fokus man får på sin dans, både in-
dividuelt og sammen i parret, da man skal være bevidst om hvad man gør og 
hvordan man kan ændre det, så det bliver nemmere, flottere eller føles bed-
re. De fremhæver også den udfordring der ligger i at arbejde med sin dans 
og forsøge at flytte den, uanset om man arbejder mest med rytmik til forskel-
lig musik eller om man arbejder med nogle tekniske elementer, som fodflyt-
ninger eller fatninger.

Med venlig hilsen og opfordring om at stille op til regionskonkurrencer
Morten Lisberg Mouritzen, Odense, muddy90@hotmail.com

Husk
allerede nu at sætte kryds i kalenderne den 11. april 2015  
hvor der afholdes Børne- og ungdomsstævne i Aarhus! 
Vi glæder os til at se en masse glade dansebørn til en hyggelig dag!

Dansehilsner fra Folkedansen 1945, Aarhus
I samarbejde med Region Midtjylland

Folkedanseforeningen Maj 1986 afholder

Nytårslegestue
i Hallelev Forsamlingshus
Hallelevvej 27, Hallelev, 4200 Slagelse
Nytårsaften den 31.12.2014 kl. 17.30

Medbragt mad eller festmenu.
3-retters festmenu kan bestilles senest 
20.12.14 på 2220 0344, pris 170 kr. Med-
bring selv drikkevarer.
Service til fællesspisning medbringes.

Entré kr. 100 inkl. kaffe og kage

Kl. 24.00: Maj 1986 giver kransekage og 
champagne. Vi ønsker hinanden Godt Nyt-
år og herefter skydes det nye år ind.

Vi glæder os til at se jer!

Videre info: Fmd. Ove Beck 2250 6668

Indbydelse til Hvalsø folkedanser  
forenings 

legestue
Åbent arrangement - Fastelavnslegestue 
fredag den 13. februar 2015

Fællesspisning af medbragt mad kl. 18.00. 
Evt. en ret til buffet.
Øl og vand skal købes på stedet. 

Legestuestarter kl. 19.30 – Pris kr. 75,00 
inkl. kaffe og lagkage

Danseleder: Lisbeth Larsen

Sted: Hvalsø -hallen (lille sal), Skolevej 5, 
4330  Hvalsø

Evt. tilmelding til Else Thomsen  
tlf. 29275138 el. ket@os.dk

Indbydelse til Hvalsø folkedanser  
forenings 

legestue
Åbent arrangement - Julelegestue fredag 
den 28. november 2014

Fællesspisning af medbragt mad kl. 18.00. 
Øl og vand skal købes på stedet. 

Legestue starter kl. 19.30 – Pris kr. 75,00 
inkl. kaffe og lagkage

Danseleder: Lisbeth Larsen

Sted: Hvalsø- hallen (lille sal), Skolevej 5, 
4330  Hvalsø

Evt. tilmelding til Else Thomsen  
tlf. 29275138 el. ket@os.dk
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Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder 
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans 
Hæfterne kan også købes i LDF's sekretariat. 

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv. 
1364 København K 

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

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

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. Hørlær-
red. Smykker og knapper. Hatte, huer, 
sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæ-
ring 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

ANNONCER 

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

518,-

Træningssko med ægte lædersål
Herre str.  518,-  Dame str. 

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

Art. 2021 
Dame str.

998,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO

Vads Møllevej 23 ∙ Sondrup
8350 Hundslund
Tlf. 8655 0830 ∙ 8654 5450
teglborgsko@gmail.com

HeRReDRAGT TIL SALG
Fra Vejle Vestegn, str. M
Med alt tilbehør inkl. sko
Pris: 1000 kr.

Karen Johansen,  
21.78.58.49

SALLInG-HeRReDRAGT 
SÆLGeS
Str. Medium, højde ca. 170 cm. 
Inkl. sko str. 42
Samlet pris kr. 1.500

Esbensen, Kalundborg,  
tlf. 2913 2130

To FoLKeDRAGTeR TIL SALG
1 stk. komplet kvindedragt (165 cm), 
og 1 stk. komplet herredragt (168 
cm) inkl. smykker/spænder og sko 
sælges. Pris efter aftale.

Kjeld Bjørn, mobil tlf. 3011 6687
email:   kjeld.bea@gmail.com

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 sidder for fast 
Forbrændingen sker under ledelse af LONE SCHMIDT
Entré 70 kr. ( ta' sel' kaff' mæ) Øl og vand skal købes 

Viborg Folkedanserforening tlf. 8667 2515,fk@kjaerup.dk

Greve Folkedansere inviterer til 

Nytårslegestue
På Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 48, 2670 Greve Lørdag den 3. januar 2015 kl.19.30-
23.30

Bente Drejer vil lede og udnytte alle færdighederne hos DuoVisti’s venner, 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. Drik-
kevarer kan købes til rimelige priser.

Info om Greve Folkedansere kan du få på www.greve-folkedansere.dk eller ved at 
kontakte vores formand Else Nørmølle på 43 90 18 78.
Tilmelding er ikke nødvendig - men vil I sidde samlet reserverer vi gerne.

Vi glæder os til at se jer 

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

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

Telefon 7578 2227



Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer 
rettes til kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg 
Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.

Formand: Ingolf Ryom-Nielsen, Bøgevej 23, 8752 Østbirk,
Tlf. 8695 1625, mobil 2860 4737, inryni@hotmail.com

Salg af noder og cd'ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Lisa Rogild, Fennebakken 77, 8800 Viborg, tlf. 3511 5423
spilforlag@gmail.com – www.spillemandskredsen.dk

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73, 
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860.
E-mail: folkedans@folkedans.dk
Mandag-torsdag kl. 10-13
Torsdag tillige kl. 15-16.30
Fredag: lukket
Formand: Jan Kirk Todsen. 
www.folkedans.dk A
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DAMe- oG HeRReDRAGT SÆLGeS
1 damedragt Østjylland str. L samt herredragt 
Ebeltoft/ Randers  str. M med kofte, begge kom-
plette og pæne. Sælges billigt.

Tilst,  
tlf. 40342574

FAnøDRAGT TIL SALG
Str. 40, 160/165 cm
Komplet inkl. sko med spænder, str. 38
Pris: kr. 500.

Henvendelse:  
Tel. 27.57.65.12

A
kt

iv
it

et
sk

al
en

d
er

R
ub

ri
ka

nn
on

ce
r

Dato Arrangement Sted Se blad nr. Tilmelding

Landsforeningen Danske Folkedansere 

15.11.14 Dommerkursus Odense 6/14 01.11.14
01.-04.01.15 Nytårskursus Snoghøj 7/14 fra 13.10.
19.-22.02.15 Efteruddannelse Dragtsyning Brenderup 08/14 01.12.14
09.05.15 Danmarksmesterskab Middelfart 6/14
Uge 27 Instruktøruddannelse Bjerringbro
14.-19.07.15 NORDLEK Viborg

Region Hovedstaden

09.11.14 Kursus, Tips og Ideer Tåstrup 7/14
23.11.14 Søndagsdans 7/14
22.03.15 Regionsmesterskab Info følger

Region Sjælland

09.11.14 Kursus, Tips og Ideer Tåstrup 7/14
23.11.14 Søndagsdans 7/14
22.03.15 Regionsmesterskab Info følger

Region Syddanmark

01.11.14 Kursus Udvikling af egendans Aabenraa 6/14 17.10.14
02.11.14 Kursus Udvikling af egendans Odense 6/14 17.10.14
08.11.14 Kursus, Ideer og Tips til din par-

dans (sammen m. reg.Midtjyll)
Sorring 7/14 26.10.14

07.-09.11.14 Instruktøraspirantkursus i samar-
bejde med andre regioner

Børkop 6/14 21.10.14

16.11.14 Ældrelegestue gulkrogcentret Vejle 8/14 08.11.14
07.03.15 Regionsmesterskab Info følger

Region Midtjylland

08.11.14 Kursus, Ideer og Tips til din par-
dans (sammen m. Reg.Syddk)

Sorring 7/14 26.10.14

07.03.15 Regionsmesterskab Info følger
11.04.15 Børnestævne Aarhus 8/14

Region Nordjylland

01.11.14 Dansekursus Svenstrup 7/14 20.10.14
07.-09.11.14 Instruktøraspirantkursus (se under 

Region Syddanmark)
Børkop 6/14 21.10.14

16.11.14 Tips og Ideer Vodskov 8/14 01.11.14
10.01.15 Medlemsmøde Aalborg 8/14
11.01.15 Baldanse Info følger
25.01.15 Baldanse Info følger
31.01.15 Kyndelmissefest Sæby 1/15
08.02.15 Baldanse Info følger
29.03.15 Regionsmesterskab Info følger


