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landsforeningen 

DM i folkedans for Par 2015 og
Landsfinale for Regionsmestre 2015
Kom og oplev Danmarks bedste pardans lørdag den 9. maj i Lillebæltshallerne,
Færøvej 74 – 76, 5500 Middelfart
Programmet for dagen, med forbehold for justeringer, er:
Kl. 14.00 Åbning
Kl. 14.10 Landsfinale for regionsmestre.
Kl. 14.50 DM i pardans, Ungdomsrækken.
Kl. 15.50 DM i pardans, åben række
Kl. 17.00 Præmieoverrækkelse
For dem, der har valgt at fortsætte festen:
Kl. 18.00 Konkurrencemiddag
Kl. 19.30 Legestue til DM orkestret Stry´fri med Susanne og
Vill Plesner som instruktører.
Kl. 22.00 Slutter vi DM/konkurrencedagen for denne gang.
I landsfinalen for regionsmestre deltager der 10 par:
Inger Nielsen & Ture Andersen
Mariane Vesterdorf & Leif Christiansen
Vita & Anders Ugilt
Kirsten Bjerre Jensen & Erik Kristensen
Bente Johansen & Svend Johansen
Martha Madsen & Bent Madsen
Lene Skouenborg & Peter Skouenborg
Edit Havgaard Rose & Hans Peter Rose
Sidsel Christine Lorenzen & Andreas Lorenzen
Nina og Peter Bodin
Ved DM i Pardans bliver der konkurreret i en ungdomsrække
og en åben række med henholdsvis 3 og 7 par.

Internationale Tilbud
Der er masser af nye tilbud på hjemmesiden
– check det ud.

Ungdomsrækken:
Mie Eilertsen & Alexander Meinhardt Scheurer
Ane Storm Smedegaard & Christian Albertsen
Henriette Gregersen & Josefine Gregersen

Åben Række:
Dagny Jensen & Jens Sørensen
Betina Mørup Ahlers & Lars Provstgård
Susanne Lundsgaard & Leif Lundsgaard
Anne Mette Førrisdahl & Bent Andersen
Rikke Rasmussen & Ulla Ann Jakobsen
Sofie Bach Albertsen & Nicolas Sigvaldsen
Nanna Sofie Plesner Petersen & Morten Lisberg Mouritzen
Fristen for at købe billetter til aftenfesten er desværre overskredet, men du kan stadig nå at købe billetter til konkurrencerne. Billetterne kan købes på www.folkedans.dk indtil 6.
maj og derefter ved indgangen til hallen.
Vi prøver denne gang et nyt system hvis du køber billetter på
www.folkedans.dk, således at den tilsendte kvittering på bestillingen, som man modtager pr e-mail skal printes ud og
medbringes som billet.
Du kan nu vælge mellem følgende billettyper:
Eftermiddagsbillet voksen kr. 75,- dækker hele konkurrencedagen + program. (14.00 – ca. 17.30)
Eftermiddagsbillet børn (4-12 år) kr. 25,- Gælder som ovenfor.
Børn under 4 år er gratis
Vi ses i Middelfart!
Konkurrenceudvalget.
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Danmarks
mesterskaber
i Folkedans
– nu og i
fremtiden?
DM i pardans 2015 er snart overstået og
hvad så?
Det er jo klart for enhver, at vi de senere år har haft
svært ved at fylde rækkerne op med deltagere. Dette
gælder især for gruppernes vedkommende.
Konkurrenceudvalget har gennem årene forsøgt med
forskellige modeller for konkurrencerne. Basis har
hele tiden været det oprindelige regelsæt, men den
helt store succes er udeblevet.
Derfor finder konkurrenceudvalget tiden moden til
en grundig snak omkring DM og øvrige konkurrencer i folkedans. Har DM en fremtid? Hvordan skal det
afvikles? Skal der være grupper og par hver for sig?
Kan der findes en helt ny måde at afvikle DM på?
Spørgsmålene er mange, så derfor vil konkurrenceudvalget gerne indbyde alle interesserede til et

Kære årsmødedeltagere,
jeg er meget glad for at årsmødet har vedtaget at ’Landsforeningen Danske Folkedansere’ fremover skal bruge navnet ’Folkedans Danmark’. Det nye navn er meget mere mundret, og måske
også nemmere at huske, især for de, der ikke er folkedansere.
Gennem det visionsarbejde, der har været i gang siden 2012 er
vi blandt andet kommet frem til at Folkedans Danmark skal være en samlende organisation for al folkedans i Danmark. Med ’al
folkedans’ menes der også andre danseformer. Vi har allerede
mange foreninger, der danser Baldanse og Squaredanse, og der
er også foreninger, der danser Linedans i foreningen. I fremtiden håber vi også, at vi vil se andre danseformer inden for Folkedans Danmarks rammer. Hvordan det skal organiseres er endnu ikke helt på plads, men det er helt sikkert, at princippet skal
være, at hvis vi står sammen, står vi stærkt. Dette skal ske, uden
at det på nogen måde fjerner vores fokus fra den danske folkedans.
I forbindelse med navneændringen har vi naturligvis også set
på vores logo. Det er en opgave, vi er gået til med stor ydmyghed. Det gamle logo er helt fra Landsforeningens start i 1929 og
det virker stadig utroligt stærkt. Men i forbindelse med, at vi
gerne vil invitere andre danseformer inden for, er det nok ikke
et godt signal, at have et folkedanserpar som logo, hvorfor vi
har startet processen med at finde et nyt.
Vi har inviteret bredt, og bedt om forslag fra professionelle grafikere, studerende og amatører. Vi modtog 25 forslag. Forslagene
blev prioriterede, og de 4 bedste taget med til fornyet overvejelse
på et efterfølgende styrelsesmøde. Blandt de 4 forslag var der logoer fra både de professionelle, studerende og amatører. På styrelsesmødet i februar i år blev vi enige om følgende logo:

Evaluerings- og fremtidsmøde omkring DM i
folkedans
Søndag den 7. juni 2015 kl. 12.00 på
sekretariatet i Odense.
Mødet starter med en let frokost og forventes afsluttet kl. 16.00.
Af praktiske grunde vil vi gerne bede om en tilmelding til mødet senest den 31. maj 2015 på E-mail:
egon@agervilla.dk eller tlf. 3025 6338.
Mødet er åbent for alle interesserede – hvad enten
man har deltaget i en konkurrence eller ej – så kom
ud af busken og vær med til at bestemme hvordan
DM i folkedans skal se ud i fremtiden.
Konkurrenceudvalget

Deltagerne på årsmødet tog rigtig godt imod logoet, og det er
vores håb, at det er et logo som folkedanserne med baggrund i
både dansk og anden folkedans vil identificere sig med i mange
år fremover.
Bent Hansen, på vegne af PR-udvalget.
4

Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2015

landsforeningen 

Landsstævne i Assens 2016
Finder sted 25. til 30. juli (uge 30) 2016.
Da stævnet skal afholdes sammen med
arrangementet ”ASSENS FOR FULDE SEJL”,
er stævnet derfor flyttet til uge 30
(25. til 30. juli)
Assens er en gammel søfartsby, beliggende på Vestfyn, lige ud til Lillebælt. Der har
været meget industri i byen; men som så
mange andre steder er arbejdspladser
flyttet til udlandet.
Da sukkerfabrikken blev nedlagt, blev byens rådhus og politistation flyttet hertil.
Saftstationen blev bygget om til Idrætcenter med mere. Det er her landsstævnets
hovedkvarter bliver. Et andet centralt sted
bliver den gamle Skovpavillion.
Kaj Friis, Regionsformand
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dragter

Efteruddannelseskursus 2015
Tilbuddet i år var et længe ønsket tilbud om kursus i uldbroderi.
Vi var så heldige at få plads, så vi
kunne deltage fra den 19. – 22. februar på Brenderup Højskole.
Det var yderst interessant og lærerigt.
Underviseren var Ane Løser fra Kirkelig Kunst.
Vi fik udleveret 1 stk. påtegnet sort
uldstof og så gik vi i gang under kyn-

dig vejledning. Det påtegnede mønster indebar, at vi fik prøvet mange
forskellige stingtyper, så man lettere
selv kunne forsøge sig sidenhen.
Ud over at få lært noget, er samværet
også nyttigt på mange måder.
Man udveksler erfaringer og viden,
25 forskellige mennesker har meget
med sig. Og i den sparsomme fritid er
hyggeligt samvær også givende.

Disse kurser er yderst anbefalelsesværdige!
Og så er maden god.

Med kærlig hilsen
Hanne og Lykke-Lise

Magasinet BUNAD
på
nér et
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Skandinavias eneste
magasin om bunader og
folkedrakter

Rekonstruert mannsbunad fra Rogaland. Foto: Heidi Fossnes

I Magasinet BUNAD finner du fyldige reportasjer og
flotte bilder av bunader og folkedrakter fra hele Norge.
Vi presenterer også danske og svenske drakter. Bli kjent
med mange av våre dyktigste bunadtilvirkere, sølvsmeder,
historikere og andre spennende personer som har masse
kunnskap om vår draktskatt!

6
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Besøk våre internettsider: www.bunad-magasinet.no
Ja takk! Jeg vil gjerne abonnere på Magasinet BUNAD
Pris KUN kr. 249,- (NOK) pr. år. (2 utgaver rett i postkassen.)
Navn: ...............................................................................
Adresse: .........................................................................
Postnr./Sted: ................................................................
Land: .....................................
Send kupongen til Magasinet BUNAD AS. Pb. 93, 3441 Røyken, Norge
Du kan gjerne bestille på telefon +47 31 28 09 10.
Du kan også bestille direkte på: www.bunad-magasinet.no

Dragter 
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til alle, der har gennemgået
dragtuddannelsens 6 årige forløb

Går du og savner at være på dragtkursus i uge 37, har du nu
muligheden for at komme på hold 7.
Her kan du genopfriske de fag, der er gået lidt i glemmebogen samtidig med, at du kan være en del af kursets mange
andre tilbud.
Du sammensætter selv dit skema og orienterer på forhånd,
hvilke fag du ønsker at deltage i, således at underviseren

kan være forberedt og have kursusmateriale også til dig.
Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående er du meget
velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.
Mange venlige hilsener
Inge Sølling, kursusleder
Telefon: 27631929 – e-mail: solling@ishoejby.dk
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30. oktober – 1. november 2015
Gårslev Sognegård
Skolegade 22, Gårslev
7080 Børkop

Ankomst

Går du med en
instruktør i maven?
Så kom til Instruktøraspirantkursus
Har du kigget nysgerrigt på dansebeskrivelserne og tænkt på, hvordan det
mon er at være instruktør. Måske har du allerede prøvet at undervise i nogle
danse. Så er det her kursus lige noget for dig!
Du får en hel weekend, hvor du lærer at læse dansebeskrivelser under kyndig vejledning af instruktør og spillemænd. Du kommer til at instruere dine
medkursister i danse, og sammen med de andre instruktøraspiranter står du
for legestuen lørdag aften.
Ligegyldigt om du har prøvet at instruere før eller bare vil snuse til det, er
det her kurset for dig. Har du været på kurset før, så kom endelig igen – der
er altid noget nyt.

Fredag den 30. oktober
kl. 17.00-18.00

Afrejse
Søndag den 01. november
kl. 13.45

Instruktører
Lone Schmidt, Padborg
Dorthe L. Jørgensen, Lyngså
Anette Klint Bech-Dalstrup Horsens

Kontaktpersoner
Christian Jensen
Binderupvej 25, 6091 Bjert
tlf. 21453116
c-j@stofanet.dk
Lone Schmidt
Stagehøjvej 55, 6330 Padborg
tlf. 21606845
lone.schmidt@mail.dk

Har du lyst til en
weekend med
masser af dans?

Kursuspris

På Instruktøraspirantkurset er der
brug for dansere, som de kommen
de instruktører kan ”øve sig på”

Indkvartering

Aspiranter
800 kr., LDF-pris 650 kr.

Dansere
600 kr., LDF-pris 450 kr.
Inkl. ophold og forplejning

I klasselokaler på Gårslev Skole, Luftmadras, sovepose/sengetøj, håndklæder og skiftesko skal medbringes og
evt. danse beskrivelseshæfter.

Tilmelding
Du får en weekend med masser af dans og musik – og samtidig bakker du
op om de kommende instruktører, så vi også i fremtiden kan nyde godt af
dygtige instruktører.
Du får en anderledes danseweekend, hvor du skal følge instruktionerne –
også, når de er forkerte! Bliv opmærksom på din egen dans på en ny måde
og føl glæden, når det hele bare lykkes.

Legestue lørdag
Efterårslegestue i samarbejde med Gårslev Folkedansere og spillemænd kl.
19.30

8
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Få en tilmeldingsblanket hos kontaktpersonerne eller hent den på www.folkedans.dk under Region Syddanmark.
Tilmelding og betaling senest
tirsdag den 05. oktober 2015.

kurser 

Kom til inspirationskursus på Høng
– og lad dig inspirere
Efteruddannelseskursus på Sjælland i skønne omgivelser den 14.-16. august 2015

Igen i år vil Høng Landbrugsskole være rammen om efteruddannelseskurset for dig, som gerne vil have inspiration til
den nye sæson. Kurset henvender sig både til instruktører og
instruktøraspiranter samt rutinerede dansere, som har lyst til
at gå mere i dybden med undervisningsmetoder, danseforståelse og danseudførelse.
Der vil som sædvanlig være to dygtige og inspirerende instruktører, som i år er Helle Larsen og Carsten Jørgensen.
Helle og Carsten har i fællesskab strikket et inspirerende kursus sammen med hovedtemaet:
Har dine dansere overblik?
• Hvad er vigtigt for at få dansen til at fungere
• Er det vigtigt at kredsen holdes?
• Kan dine danserene altid nå hjem i kæden?
• Har dine dansere altid styr på, hvor de er i rummet?
• Er der flow i dansen?
Kan du sige nej til noget af dette – skal du komme til Høng!!
Helle og Carsten vil desuden gå i dybden med hopsaen
• Forskellige hopsatyper
• Rotationer
• Rytmik og kropsbevidsthed
• Teoretiske begreber
• Differentieret undervisning
• Kan en hopsa trædes?

Kursussted
Høng Landbrugsskole
Finderupvej 8
4270 Høng

Ankomst og afrejse
Fredag den 14/8-2015 kl. 18.00
Søndag den 16/8-2015 kl. 14.00
Indkvartering på (1)-2 personers elevværelse med eget bad
og toilet. Alt sengetøj og håndklæder skal medbringes.

Kursuspris
Kursus, ophold og forplejning:
1975 kr.
LDF tilskud til foreningsmedlemmer: 725 kr.
Din LDF-medlemspris:
1250 kr.

Tilmelding og betaling
Tilmelding skal ske på den elektroniske formular og betalingen skal ske ved tilmeldingen.
Tilmeldingsformularen finder du på www.folkedans.dk under
Kurser/Efteruddannelse for instruktører/Høngkurset.
Tilmeldingsfristen er 31. juli
Ved afbud op til 14 dage før kurset tilbageholdes 10 % af
kursusprisen i administrationsgebyr.
Se i øvrigt afbudsreglerne på hjemmesiden.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lyder det tørt og nørdet – det gør det nok, men kedeligt – det
bliver det ikke.
Helle og Carsten vil under kurset lægge små overraskende
emner ind.
Har du nogle udfordringer, som du tumler med i det daglige
arbejde med folkedansen, er du meget velkommen til at tage
det med, Helle og Carsten står til rådighed under hele kurset.

Kursusleder
Conny Graae
Hesseløvej 1
4000 Roskilde
Tlf. 23 98 09 40
E-mail: conny.graae@gmail.com
Jeg glæder mig til at se dig i Høng!

Spillemænd
Igen i år har de to fantastiske spillemænd Jonas Kongsted
Frederiksen og Christoffer Thorhauge Dam sagt ja til at sørge
for dejlig musik under hele kurset.

Mange hilsner
Conny Graae
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Nordens Børn i Viborg
– tilmeld dig nu!
Er du mellem 8 og 16 år – eller deromkring? Skal du til NORDLEK i Viborg til sommer? Så må du ikke gå glip af eventen ”Nordens Børn i Viborg”, hvor du får den fedeste oplevelse sammen
med børn og unge fra hele Norden – og det er helt gratis!
Aktiviteten strækker sig over tre dage, hvor der arbejdes hen
mod en fælles nordisk optræden med både dans, musik og
kunst som skal vises lørdag formiddag i Viborg bymidte og efter
et festligt optog gennem byen igen på Borgvold.
Det er Anja Præst Mikkelsen, der skal instruere spillebørnene,
Ingelise og Birger Lund Rasmussen, som tager sig af dansebørnene og Vincent Carpophore, der skal inspirere alle børnene
kreativt.
Forberedelserne foregår torsdag og fredag. Om formiddagene
arbejder alle børnene med at lave kulisser og rytmeinstrumenter og om eftermiddagene skal der knokles igennem med at øve
hhv. musik, dans og koreografi til showet. Hvis du melder dig til
dans eller musik, regner vi også med, at du deltager i kunstworkshoppen. Hvis du derimod ikke har lyst til at danse eller
spille, kan du sagtens deltage i det kunstneriske alligevel.
Skynd dig at tilmelde dig på nordlek2015.dk, og husk også at
sætte kryds i ”Nordens børn i Viborg” t-shirt . Så får du nemlig
en gratis og totalt fed t-shirt med et logo, som er designet af vores kunstner, Vincent.

Program for Nordens børn i Viborg
Torsdag
kl. 9.00-12.00:
kl. 13.00-16.00:
				
Fredag
kl. 9.00-12.00:
kl. 13.00-16.00:
				
Lørdag
kl. 8.00-9.30
ca. kl. 11.00
ca. kl. 12.30
ca. kl. 14.00
10

Kunstworkshop 1. del
Danseworkshop 1. del
Musikworkshop 1. del

Tilmeldingsvejledning
I skrivende stund (først i april) er der tilmeldt lige knapt 2.200
deltagere fra de nordiske lande samt USA, Canada, Schweiz,
Tyskland mv. Vi er utroligt glade for de mange tilmeldinger,
men der er stadig plads til flere, så skynd dig at tilmelde dig
NORDLEK 2015.
Tilmeldingen ser anderledes ud end tidligere, så inden du begynder tilmeldingen, er det en god idé at gå ind og downloade
Tilmeldingsvejledningen, som ligger under Priser og Tilmeldingsvejledning på forsiden af hjemmesiden www.nordlek2015.
dk. Der er en trin-for-trin guide med tekst og billeder af, hvordan du kan oprette dig selv og din familie, samt oprette / tilmelde dig de mange forskellige former for grupper.

Betaling til NORDLEK
Betalingssystemet er klar til brug. I logger ind med jeres brugernavn og password, som I tidligere har fået tilsendt på mail. Betalknappen er den grønne i bunden af siden og I kan betale
med de betalingskort, som er vist.
Efter betaling får kontaktpersonen for tilmeldingsgruppen en
mail med, hvad der er betalt for alle medlemmer i gruppen. De
enkelte personer i Tilmeldingsgruppen får hver sin egen mail
med, hvad de er tilmeldt inkl. deres log in til at gå ind på deres
personlige ”Min Side”.

Vil du være hjælper ved NORDLEK 2015?
Kunstworkshop 2. del
Danseworkshop 2. del
Musikworkshop 2. del
Generalprøve
Showet præsenteres i Viborg bymidte
Optog til Borgvold
Showet præsenteres på Borgvold
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For at få et så stort arrangement som NORDLEK til at køre på
skinner, har vi brug for rigtig mange hjælpende hænder. Alle,
der har været hjælpere ved f.eks. et landsstævne ved, at det er
en oplevelse for livet.
Man får mange nye venner og er på hver sin måde med til at
give vore gæster fra ind- og udland nogle dejlige stævnedage.
Der er mange, mange forskellige opgaver, vi har brug for hjæl-

pere til og vi tager hjertens gerne imod alle, der har lyst til at
give en hånd med, uanset køn, alder og fysisk formåen.
Hvis man hjælper 18 timer før/under/efter stævnet, kvitterer vi
med gratis stævnemærke og stævnelogi – og en gevaldig hjælperfest efter stævnet!
Tilmeld dig som hjælper på www.nordlek2015.dk – vi har brug
for dig!

Nyt om Pardansekonkurrence
Vi glæder os til at se en masse par fra alle nordiske lande til
pardansekonkurrencen, som finder sted torsdag eftermiddag under stævnet. Man kan tilmelde sig lige indtil dagen før konkurrencen – reglerne kan I finde på hjemmesiden under: Dans/Mere Dans/Konkurrencer.
Det er publikum, der er dommere ved Pardansekonkurrencen og
som noget nyt er der elektronisk afstemning via publikums egne
private, medbragte smartphones/tablets. Husk lige at logge på
jeres smartphones og tablets inden stævnet, så jeres brugernavn og password også er gemt på dem.
Der gives point ud fra, hvem man synes skal vinde 1., 2. og 3.
pladsen. 10 point tastes ud for rygnummeret på det par, som
man synes skal vinde 1. pladsen, 8 point tastes ud for det par,
som man synes er næstbedst, og 6 point tastes ud for det par,
som man synes skal vinde 3. pladsen.
Regler i tilfælde af pointlighed: Ved pointlighed omkring afgørende placeringer vinder parret, der har flest 10'ere. Hvis der
stadig er lighed, så flest 8'ere. Hvis der stadig er lighed afgøres
endelig placering via omdans.

Dans og Musik i Kongernes By
Lørdag er stævnet flyttet ind i byen under Temaet Dans og Musik i Kongernes By. Alle lande skal danse deres nationalopvisninger, og det er nu muligt at tilmelde sig disse ved at logge sig

ind og vælge ”Put mig i gruppe”, som står ud for dit navn under
Tilmelding.
Gruppen af deltagere i den danske nationalopvisning hedder
Nationalopvisning Danmark (Optrædende).
Når du har valgt gruppen, trykker du på Gem.
Hvis du ønsker at deltage i nationalopvisningen er det vigtigt, at
du tilmelder dig opvisningen, så vi kan give de forskellige landes instruktører besked om, hvor mange dansere de kan forvente til opvisningen.

Dans og musik på gader og stræder
Alle regionshold, foreningshold, dansegrupper på tværs af foreninger osv. osv., er mere end velkomne til at give opvisning i
Viborg by. ”Holdlederen” eller instruktøren kan på www.nordlek2015.dk reservere tid og sted for opvisningen. I er også velkomne til at oprette jeres gruppe som ”Offentlig gruppe”, så jeres medlemmer kan finde jer.
Hvad enten I er en spillemandsgruppe eller blot 1-2 spillemænd, som har lyst til at give en lille koncert eller ”jamme” lidt
i Viborgs gågade, kan I selv bestemme hvor og hvornår – det
skal ikke anføres i tilmeldingen. I må dog meget gerne give besked om tid og sted pr. mail til henning@nordlek2015.dk eller
på stævnekontoret, så vi kan reklamere for jer og jeres musik.

Det koster gratis!
Har du lagt mærke til, at en mængde arrangementer er gratis og
ikke kræver tilmelding? Det gælder bl.a. danseworkshops, legestuer, hæng-på-dans, spillemandsballer og musikcafé.
Vi har også flere arrangementer, som er gratis, men kræver tilmelding, så vi ved, hvor mange deltagere vi kan forvente. Det er
bl.a. alle Nordiske Sangcaféer samt overværelse af Spillemandsmessen.
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Det sker i
din region
Region Sjælland

Region Hovedstaden

Midsommerstævne

Søndagsdans den 10. maj

Kom til Køge Museum lørdag den 27/6.
Kl. 11-15.
4 timer med masser af dans og musik….(og i en pause, kan du snige dig
ud på torvet til Torvedag).
Kom og vær med til at gøre dagen til en
festtur, skovtur, bytur, totur, tretur…eller en Dobbeltkvadrille fra Sønderborg.
Jeg glæder mig til at se jer allesammen
i Køge til sommer.
På vegne af Region Sjælland,
Randi Dam-Jensen

Vi danser i Brønshøj Sportshal, Sallingevej 61, 2720 Vanløse
Vi danser fra kl. 13-16.30
Vi træner dansene til Nordlek – både
de Danske og de nordiske danse
Kom og vær med

Folkedans på Frilandsmuseet,
Maribo søndag den 23. august
2015 Kl. 14.00

Aldershvilestævnet 2015
Gladsaxe Folkemusikfestival
i Aldershvile Slotspark søndag d.
7. juni kl. 10 -18

Søndag den 23. august 2015 afholder
Frilandsmuseet håndværkerdag, hvor
flere håndværkere udstiller, og der vil
blive mulighed for at se mange forskellige håndværkere arbejde inden for de
gamle fag.
”Sypigerne” har et arbejdende værksted på Falstergården, (Kirsten, Britt og
Kirsten med flere).
Om eftermiddagen kl. 14,00 er der en
halv time med folkedans på plænen
ved den gamle rytterskole.
Vi håber ,at så mange som muligt har
lyst til at være med.
Efter opvisningen nyder vi indholdet fra
vore kaffekurve.
Der er fri entre for dansere i dragter og
spillemænd og instruktør.
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Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2015

Instruktør:

Helle Madsen
Musik:

Britta og Jakob Koch
Alle der har lyst kan deltage og det er
ganske gratis

I år satses der ekstra på at trække et
stort publikum til. Som stævnets store
navn er det lykkedes at få Kim Sjøgren,
der sidste år udgav en CD med danske
folkedanse. Kim Sjøgren vil blandt andet spille folkedanse fra sin fars gamle
håndskrevne nodebog. Også Danmarks
bedste balorkester, Knorifas er indforskrevet foruden de lokale musikskolers
ungdom samt de gammelkendte spillemandslaug med mange års erfaring fra
legestuer landet over.
Der er musik og dans i otte timer.
12 00 er der indmarch med faner og alle spillemænd efterfulgt af Gladsaxe
Spillemandslaug.
12 40 tager Ramsø Spillemandslaug
over og efterfølges af de unge, der spiller en time indtil
14 30 hvor Kim Sjøgren spiller en time
15 30 tager Knorifas over
16 15 kommer Roskilde Spillemandslaug
Vi ses ved Slotsruinen ved Bagsværd Sø
med madkurv og familie og venner til
årets store folkemusik og – dansearrangement.
Aldershvilestævnet – Gladsaxe
- Søborg Folkedanserforening
– Region Hovedstaden

spillemandskredsen

Træf og generalforsamling i Faaborg
Den 6.-8. marts afholdt Spillemandskredsen sit årlige ’Træf og Generalforsamling’ – denne gang på Sundskolen
i Faaborg. Der skal lyde en stor tak til Faaborg Folkedansere for et fint arrangement og for god behandling.

Referat
1: Valg af dirigent – Foreslået Michael S. Petersen,
som vælges
2: Valg af referent – Foreslået Mette Dyekjær, som
vælges
3: Formandens beretning – Kommentarer:
MSP: Uddybende spørgsmål til, om e-versionen af
358 bliver til salg fra Spillemandskredsens Forlag,
hvortil svaret er ja.
Herefter er beretningen vedtaget.
4: Fremlæggelse af det forløbne års regnskab til
godkendelse – Kommentarer:
Regnskabet godkendt uden kommentarer.
Herefter fremlægges budget for 2015.
Cay Sliwa foreslår, at der sættes beløb af i budgettet
til fremstillingen af e-version af ”358”. Som forslag
afsættes 20.000,- i budgettet, og budgettet er herefter vedtaget.
5: Behandling af indkomne forslag – Ingen forslag
6: Fastsættelse af kontingent – Foreslås uændret
kontingent for 2016. Dette vedtages.
7: Styrelsens arbejdsplan for det kommende år –
Kursusfolderen samt evt. nye kurser, NORDLEK 2015
Viborg samt formentlig landsstævne i Assens i 2016.
Claus Lisberg: En fordel måske at koble ungdomsrelaterede aktiviteter sammen med nogle af de ”voksenaktiviteter”, vi allerede har.
Jytte Vilien: Spørger, hvorfor der kun afholdes Forspillerkursus hvert tredje år. Dette uddybes med forklaring i, at der ikke er grundlag for flere. Selvfølgelig er man velkommen med forslag/ønsker om, at der
kommer noget ”ind imellem”.
8: Valg af formand: Ikke på valg i år
9: Valg af styrelsesmedlemmer
Bjørn Kiilerich – Ønskede i første omgang ikke genvalg. Hvis der er andre kandidater, vil han overlade
pladsen, men i modsat fald vil han lade sig genvælge som styrelsesmedlem.
Mette Dyekjær Pedersen – Modtager genvalg.
Da der ikke på generalforsamlingen er nye kandidater til styrelsen, er begge genvalgt.
10: Valg af to suppleanter
Claus Lisberg – Genvalgt
Hanne Eriksen – Genvalgt
11: Valg af revisor og suppleant
Intern revisor – Henning S. Andersen: Genvalgt
Suppleant for intern revisor – Erik Nielsen: Genvalgt
(Regnar Staugaard fortsætter som autoriseret revisor)
12: Eventuelt
Per Vosgerau: Udtrykker, at det kun kan gå for lang-

somt med at få sat gang i elektroniske noder.
Hanne Eriksen spørger, om der skal laves en ny
2-stemmig version, når de allerede eksisterer i bogformat.
Peer Munkgaard udtrykker stort ønske om, at e-versionen kommer til at kunne bruges sammen med
den oprindelige 4-stemmige version.
Michael S. P.: Opfordrer til, at man tager stilling til,
om e-versionen skal være et materiale, som man
kan arbejde videre med (arrangementsmæssigt), eller om det skal være ”døde” noder.
Torben Wamberg: Nævner muligheden for kontakt til
Det Kongelige Bibliotek – deler materialet med dem
og på den måde gør det offentligt tilgængeligt til
gengæld for at få del i deres kompetencer.
Der er mange ting, som skal tages op til overvejelse,
inkl. evt. fundraising, og der bør nedsættes et nodeudvalg. Medlemmerne – både her i generalforsamlingen og de øvrige, via hjemmeside og Trin & Toner
– skal informeres om projektet, og vi skal efterlyse
evt. input, viden, kompetencer…
Kjeld Nørgaard: Mener, at der fortsat vil være basis
for salg af papirnoder, selvom det også bliver udgivet i elektronisk format.
Jan Todsen (LDF): Nævner problemstillingen med,
om materialet skal downloades, eller om man f.eks.
skal have mulighed for at være online hele tiden.
Anni Kjeldgaard: De fleste vil have behov for at tilføje egne noter – også i en e-version.
Styrelsen opfordres til at nedsætte et NODEUDVALG,
så arbejdet kan sættes i gang!!!!
Jan Todsen:
Tak for samarbejdet med Spillemandskredsen, specifikt omkring korrektur på Trin & Toner.
Efter generalforsamling har styrelsen konstitueret
sig således:
Formand – Ingolf Ryom-Nielsen
Kasserer – Anne-Grete Jensen
Næstformand/sekretær – Mette Dyekjær
Styrelsesmedlem – Bjørn Kiilerich
Styrelsesmedlem – Hanne Bøgh
– Vi har været så heldige, at Korup-Ubberud Folkedansere har inviteret os til Odense for at afholde næste års ’Træf og Generalforsamling’, så sæt allerede
nu kryds i kalenderen ved den 4.-6. marts 2016!
/Spillemandskredsen
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spillemandskredsen

Har du hang
til Høng

– spillekursus v. Anja
Præst Mikkelsen
Dette års underviser er Anja Præst Mikkelsen,
som vil sætte fokus på spilleglæden og dens afsmitning på musikken gennem vals og menuetter.

Guldmus

– Hvid Nat GO1614
En debut cd med Mia Guldhammers lyse vokal, spansk guitar og cello. Og allerede med de nævnte ingredienser på denne CD, kan man
næsten fornemme hvad der venter én. Underliggende strengespil til
en lys kvindestemme. Alle numre fremføres stille, lette og elegante.
Instrumenterne lægger et dejligt akkompagnement til sangen.
Teksterne på CD´en er komponeret af Morten Musicus og er dermed
nykomponerede og dog kan man sagtens fornemme at musikken og
teksterne har deres afsæt i en noget ældre genre, middelaldermusikken. Det er især denne genre Mia Guldhammer og Morten Musicus er
kendte fra i bl.a. orkesteret Virelai.
Melodier og sange fremføres uden vildskab, men med stor intensitet og
ærlighed. Guitaren og celloen guider sangen lige ind i sjælen på én.
Teksterne efterlader lytteren til eftertænksomhed.
I Pixibogen til CD´en findes alle teksterne.
Guldmus er:
Mia Guldhammer, Vokal – Morten Musicus, Guitar, vokal
På CD`en medvirker desuden
Thommy Andersson Cello, kor – David Mondrup trædeorgel, kor

Anja har spillet folkemusik siden hun var barn og
er uddannet musikpædagog fra det Jyske Musikkonservatorium og folkemusiker fra Det Fynske
Musikkonservatorium.
Anja hører uden tvivl til eliten af dansk folkemusiks klarinettister og Anja spiller bl.a. i gruppen
Phønix og Anja Præst Trio og har modtaget flere
Danish Music Awards. Til daglig underviser hun
på Nordfyns musikskole.
Selvom Anjas hovedinstrument er klarinet, rummer hun alle de øvrige instrumenter der dukker
op på Høng, så alle vil opleve en lærerig weekend.
Temaet for kurset er vals og menuetter for spillemænd m/k på niveau II og III
Kom glad med d. 14.- 16. august 2015. Tilmeldingsfrist d. 31. juli 2015.
Tilmelding og yderligere information:
www.spillemandskredsen.dk eller hos kursus
leder Anne-Mette Jansen på e-mail:
am.jansen@post.tele eller tlf. 2116 9168.

For yderligere info kontakt:
go@gofolk.dk eller www.folkshop.dk eller på telefon: 31 69 12 86
Dorthe Linde Jørgensen

Spillemandsuddannelsen, Bjerringbro
Den 27. juni – 4. juli 2015

Spillemandskalenderen
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Bjerringbronx, Bjerringbro
Den 27. juni – 4. juli 2015
Spillekursus, Høng
Den 14.-16. august 2015

Medlemmerne 

Fuldt hus til folkedans
Kulturhuset i Sæby var fyldt til sidste
stol da Landsforeningen Danske Folkedansere, Region Nord, Palmesøndag afholdt Regionsmesterskaber i folkedans
for par. De 10 konkurrerende par havde
alle støtter med, det gav en dejlig stem-

ning. Konkurrencer i folkedans går ud
på, at parrene skal konkurrere i forskellige danse.
Til at bedømme danserne var der dommere fra det meste af landet Kolding,
Åbenrå og Stege. Disse dommere kigger

efter både den tekniske side af dansen,
men også efter det kunstneriske udtryk,
som danserne kan bringe frem.
Dette års konkurrence havde deltagere
fra en stor del af regionen lige fra Årestrup til Skagen og der imellem.
Vinderne af konkurrencen blev i lighed
med sidste år Inger Nielsen, Frederikshavn Folkedansere og Ture Andersen,
Hjørring Folkedansere. Sølvmedaljerne
gik til Mariane Vesterdorf og Leif Christiansen, Gandrup Folkedanserforening
og Bronze gik til Vita og Anders Ugilt fra
Sæby Folkedanserforening og 4. pladsen gik til Kirsten Bjerre Jensen og Erik
Kristensen, Tårs Folkedansere. De fire
vindere går videre til landsfinalen ved
DM i folkedans for par, som afvikles den
9. maj i Middelfart.
Der var ca. 150 tilskuere mødt op til en
rigtig god eftermiddag med masser af
oplevelser.
Kirsten Svendsen
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Regionskonkurrence for region Midt og Syd

Vi hedder Lene og Peter Skouenborg,
og danser i Gårslev Folkedansere. Vores
motivation for at deltage, var først og
fremmest for at bakke op omkring arrangementet. Da jeg, Peter, selv af og til
deltager i møder omkring regions- og
landsforeningsarbejde, ved jeg det er
vigtigt med disse dansekonkurrencer.
Som redaktør på Polka-Posten, skrev
jeg også et indlæg om vigtigheden af
konkurrencen, og opfordrede folk til at
bakke op omkring regionskonkurrencen. Nu var jeg jo sådan set nødt til selv
at vise et godt eksempel, og fik min kone overtalt, så vi meldte os til dagen.
Som formand i Gårslev Folkedansere,
opfordrede jeg der til at bakke konkurrencen op, så vi kunne vise flaget lidt,
og det lykkedes heldigvis at få to par
mere med.
Så skulle vi jo have gennemgået dansene, men desværre var foreningen vært
for Aspirantkurset den dag dansene
blev gennemgået i region Midtjylland.
Derfor fik vi region Syddanmark til at
finde en instruktør og spillemand, og en
søndag aften mødtes alle de 5 tilmeldte
par til en gennemgang af dansene. Der
var jo nogle ting, der lige skulle klarlægges så vi ikke lavede forskellige udlægninger af samme dans. Derefter var
det op til alle parrene selv at få trænet.
Vi 3 par fra Gårslev mødtes en halv time før vores normale danseaften og vo16
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res instruktør, Ingeborg, fik sat skik på
detaljerne. Fredag aften, før konkurrencen, mødtes vi også og dansede dansene igennem nogle gange.
Alle 3 par danser, fordi vi kan lide det,
og fordi vi har det sjovt. Det var egentlig ingen, der regnede med en speciel
god placering, så 3., 4. og 5. pladsen
var OK. De 2 andre par havde tidligere
deltaget i konkurrencedans, på en eller
anden måde, men de skulle da i hvert
fald have modstand. Nok danser vi for
sjov, men selvfølgelig gør vi alle vores
bedste, når vi nu har meldt os til konkurrence.
Konkurrencen foregik på en skole i Fredericia, så det var næsten lokalt for os.
Vi var spændt på dagen og på hvor
mange konkurrencer, der egentlig var.
Desværre var der kun et par i B&U-rækken, der stillede op, plus de 5 par i
åben række. De to piger, fra B&U-rækken, dansede deres 3 danse og så var
det vores tur. De 3 dommere stod placeret strategisk i salen og ventede bare
på at notere alle fejlene. Først skulle
der danses Den lille Hamborger, fra Døstrup og så Lette Hans. Så var der kaffepause og derefter den sidste dans, der
hed Grisen Brakte Låret. Efter hver dans
skulle vi stå stille, til dommerne var
færdige med at notere. Det eneste der
tydeligt hørtes var dansernes forpustede åndedrag.

Så skulle alle point regnes sammen og
kontrolleres, inden vi kunne få resultatet. På 3. pladsen kom parret fra
Aabenraa. På 2. pladsen parret fra Sydfyn, og så stod vi tre par fra Gårslev
Folkedansere og kiggede på hinanden.
Hvad skete der lige her??? Hvem havde
mon fået guldmedaljen. Ja, det blev såmænd undertegnede og hustruen Lene.
Hun så helt mærkelig ud i hovedet, skal
jeg lige hilse at sige. Det var lidt af en
overraskelse, men heldigvis en god en
af slagsen. Vi skal nu til DM i folkedans,
d. 9. maj i Middelfart, og da de 4 bedst
placerede kommer med til landsfinalen
under DM, mødes vi næsten alle igen,
så der er mulighed for revanche. Alt
kan ske til DM, så der bliver måske
vendt op og ned på placeringerne. Men
vi vil igen gøre vores bedste og glæder
os til en ny spændende dag. En lille
smule nervøse, og med høj puls, men
alligevel.
Hilsen Lene og Peter Skouenborg,
Gårslev Folkedansere

Medlemmerne 

Toppen af Vendelboerne

Legestue i Nr. Hostrup
forsamlingshus

I anledning af Landsstævnet i Frederikshavn 2014 havde
Dragtudvalget for Regionen lavet en udstilling på Bangsbo Museum udelukkende med hovedtøjer fra Vendsyssel.
Der var et lyst hoved (Lis Sonne Svendsen), der syntes,
at vi skulle opstille alle Lis og Inger Thorups hovedtøjer
fra et hovedtøjskursus, de havde holdt, så folk kunne få
lov at prøve (og der blev prøvet!) Men hvad så med
mændene? Der findes ikke uanede mængder af mandshovedtøjer, og der er ikke megen variation. Men på
Vendsyssel Historiske Museum (VHM) ligger der en "nikulørs" mandshue fra Saltum og en fra Asdal, Vennebjerg. Disse var med i Bangsbo udstillingen, og jeg har
strikket dem op og lavet opskrift. Hvis nogen skulle være
interesseret i mønster og garn, kan man henvende sig til
undertegnede på : e-mail: orna@post.tele.dk eller Tlf.
24900193.
Nanna Guldsmed-Thomsen

Region Syddanmarks seniorudvalg havde søndag den
22. februar arrangeret den årlige ældrelegestue i Nr. Hostrup forsamlingshus. Vi havde en rigtig god eftermiddag, hvor 15 spillemænd under ledelse af Vibeke K.
Lindberg gjorde deres til, at danserne fik rørt benene. Efter velkomsten ved Kristian Møller Pedersen bød Annette
Rasmussen op til dans, og hun blev afløst af Else Gram
og Svend Aage Thaysen. Der var stor danselyst kun afbrudt af ½ times kaffepause, hvor der blev serveret boller og lagkager ad libitum, som frivillige hjælpere havde
kreeret. Vi fik også sunget nogle sange, ellers var det ikke en rigtig legestue.
Arne Nielsen sluttede eftermiddagen af med at sige et
par ord om John Christensen, som har været vor forspiller i mange år ved dette arrangement, inden han takkede lederne, musikken og danserne for en flot indsats.

Fire generationer samlet om folkedans
Flere end 200 folkedansere var samlet i
Viborg for at fejre Gamle Danses Værns
70 års jubilæum.
En aften spækket med en lang perlerække af taler, godt samvær og selvfølgelig dans.
Blandt de mange gæster var en særlig
familie, som har praktiseret folkedans i
en del år efterhånden. Den livlige dans
er gået i arv til datter, barnebarn og oldebarn.
96-årige Valborg Nikolajsen var hende,
som startede det hele. Som 15-årig blev
hun gennem sin ungdomsklub introduceret til folkedans. Og det har holdt ved
lige siden.
”Siden jeg var helt lille, havde jeg en
drøm om at starte til dans. Så startede
jeg sammen med kæresten og blev bidt
af det med det samme” fortæller Valborg Nikolajsen, der på det tidspunkt
boede i Idom ved Holstebro.
Valborgs datter 69-årige Mette Kjær
Jansson fortsætter ”Jeg startede på folkedans i efteråret 1962, da mine forældre dansede i GDV. På grund af slidgift
stoppede jeg i 2003, men jeg savner
stadig dansen, da den er indbegrebet af
livsglæde”.

”Man må bare sige, at det er vores
sport” siger 45-årige Ulla Rohde Thomassen, som er barnebarn til Valborg.
”Det har været helt naturligt at følge
fodsporene på de andre” fortsætter hun.
17 årige Rasmus Rohde Thomassen er
yngste skud på stammen. Han er – ligesom oldemor Valborg – blevet bidt af
sporten. Også selvom han kun har været i gang i et halvt år.
”Det giver bare et specielt sammenhold.
Vi har det virkelig skægt. Samtidig er
det også udfordrende, da der er fart på,
og man skal være god til at samarbejde” siger Rasmus, der for et stykke tid
siden havde helt andre planer.
”Faktisk havde jeg gået længe og tænkt
på at starte til hiphop-dans. Men det at
være en del af en familie, hvor folkedansen fylder så meget, fik mig på andre tanker. ”Der må være et eller andet
specielt ved det” kan jeg huske, at jeg
tænkte, siger Rasmus, der senere på aftenen skulle vise de mange gæster,
hvad han havde lært af dansetrin på et
halvt år.
At folkedansen er gået i arv gennem fire generationer er noget, som Valborg
er meget taknemlig for. Hun havde dog

ikke regnet med, at hendes oldebarn
ville føre den endnu videre.
Men det er da virkeligt skønt, at han gider. Så er der da gode chancer for, at
det vil fortsætte lidt endnu, siger Valborg, som kan bryste sig af, at have
været medlem af Gamle Dansens Værn
i alle dens 70 år lange levetid.
I dag er hun et af to æresmedlemmer i
foreningen. Det andet æresmedlem er
75-årige Niels Rohde Pedersen, som har
været foreningens formand i 45 år.
96-årige Valborg holdt op med at danse
for 11 år siden. Det var dog ikke den
manglende lyst, men derimod en brækket hofte, som satte et endegyldigt
punktum.
”Hvis det ikke havde været for den
brækkede hofte ville jeg have været på
dansegulvet lige nu” slutter Valborg.
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Medlemmerne 

Mindeord om Jens Pedersen, Gjerrild
Jens sov den 9. marts 2015
stille ind i trygge omgivelser
i sit fødehjem på Gjerrild
Mark efter et kortere sygdomsforløb.
Jens var meget optaget af
folkedansen, det blev en interesse, der varede fra hans
pure ungdom til få dage før
hans død. Jens havde fået at
vide, at han kun havde kort
tid tilbage og alligevel kom
han i januar til legestuen i
Gjerrild for at danse en sidste gang og tag afsked med folkedansen og de mange dansere, han kendte der.
Han knyttede mange venskaber, lige meget hvor, så kunne Jens komme i snak med andre og hvor han kom, kendte folk ham, positiv og interesseret.
Musikken inspirerede Jens til at kreere nye danse, det
blev til blandt andet Gjerrildvalsen, Ebeltoft menuetten og
Fregatvalsen. Selv denne vinter var han i gang med at
udvikle en ny dans.

B&U

Sjællandske
Børne- og
Ungdoms
stævner
”Eftersnakmøde” og generalforsamling i ”Sjællandske Børne- og Ungdomsstævner” (SBU) og dens støtteforening af 1968 (SBUS) afholdes tirsdag den 26. maj, kl.
19.00.
Dagsorden, med adresse, sendes pr. mail til de foreninger,
som har deltaget i stævnerne
i 2014 og 2015.
Dagsorden kan hentes på
www.sjællandskebørnestævne.dk
Lissi Helveg Madsen
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Også ved computeren var Jens ferm, han lavede flotte invitationer til dans, pressemeddelelser og opslag til Folkedanserne. Han havde altid tanker for hvordan flere kunne få interesse for folkedansen. Der blev af og til stukket et oplæg ud
til formændene med henblik på at hverve nye dansere og
udbrede kendskabet til de gamle danse.
Vi vil mindes Jens med hans livsglæde, friske væsen og klare
hjerne.
Æret være Jens' minde.
På vegne af Ebeltoft Folkedanserforening, Anders Bøgh
samt Gjerrild Folkedanserforening, Jette Sørensen

To guldbryllupper:
Den 6. marts fejrede lederen af Landsbykvadrillen igennem
30 år, Berte Thomsen og hendes mand Peter, guldbryllup.
Den 17. april fejrer kassereren Poul Hoyer og hans hustru
Conny guldbryllup.
Og den 27. marts runder Poul Hoyer de 75 år.
De ønskes alle hjertelig tillykke
På vegne af Landsbykvadrillen
Inga Olsen

annoncer 

Beskrivelseshæfter

Udlejning af dragtkuverter

Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder

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

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

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

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

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,-

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

Teglborg Sko
Vads Møllevej
Møllevej 23
23·∙Sondrup
Sondrup
8350 Hundslund
8350
Hundslund
Tlf. 8655
Tlf.
86550830
0830· ∙8654
86545450
5450
teglborgsko@mail.tele.dk
teglborgsko@gmail.com

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

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

To dragter sælges

Sælges

Herredragt højde 175, livvidde 106
Damedragt højde 160, livvide 80
Pris efter aftale (ca. 1200 kr. for begge dragter)
Henvendelse
telefon 22.62.35.06

Grindsted-dragt (dame), 65-70 kg, højde 160165 cm. Håndsyet i de bedste materialer.
Pris: 1000 kr.
Lissy, tlf. 40.47.98.15
Lissy.poulsen@gmail.com

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

www.folkedragt.dk
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Arrangement

Sted

Se blad nr.

Tilmelding

Middelfart
Snoghøj
Bjerringbro
Viborg
Høng
Bjerringbro

6/14+3/15
1/15
2/15

12.04.15

4/15
3/15

31.07.15
01.06.15

magasinpost-Smp

Aktivitetskalender

Dato

Landsforeningen Danske Folkedansere
09.05.15
14.-27.06.15
Uge 27
14.-19.07.15
14.-16.08.15
05.-11.09.15

Danmarksmesterskab
Sommerkursus for ældre
Instruktøruddannelse
NORDLEK
Inspirationskursus
Instruktøruddannelse Dragt

Region Hovedstaden
10.05.15
07.06.15

Søndagsdans
Aldershvilestævnet/Gladsaxe Folkemusikfestival

Brønshøj
Aldershvile Slotspark

4/15
4/15

Midsommerstævne
Håndværkerdag m. folkedans

Køge
Maribo

4/15
4/15

Gårslev, Børkop

4/15

05.10.15

Info følger
Info følger
Info følger
Langå

2/15
2/15
2/15
3/15

01.05.15

Rebild
Hjørring
Harzen

3/15
3/15
1/15

17.05.15
20.04.15
fra 10.03.15

Region Sjælland
27.06.15
23.08.15

Region Syddanmark
30.10.-01.11.15

Instruktøraspirantkursus

08.06.15
15.06.15
22.06.15
07.-09.08.15

NORDLEK-træning
NORDLEK-træning
NORDLEK-træning
Familiesensommerstævne

Region Nordjylland

Rubrikannoncer

30.05.15
12.-14.06.15
23.-29.08.15

Temadag for dragtinteresserede
Sommertræf
Harzen-rejse

Sælges

Sælges

Damedragt Ry-Silkeborg, lyngfarvet. Str. 44/46,
komplet inkl. Sko str. 40/41. Alt håndlavet.
Tlf. 6595 1748

Damedragt str. 42/44. Komplet med underskørt,
skjorte, vest, tørklæde, kyse, forklæde, strømper
og sko str. 38. Samt et par sko str. 40.
Pris kr. 2500,bodil.hirtshals@gmail.com

Herredragt fra Horsensegnen sælges
Str. 52-54. Sko med sølvspænder str. 43.
Pris ca. kr. 500,Leif Gamborg,
lgamborg@gmail.com, tlf. 2992 6482

Rød Hedebo-dragt sælges

To folkedragter fra Sjælland
til salg
2 velholdte dragter, dame (165cm), herre (177 cm)
incl. spænder og sko. Pris efter aftale.
Wiberg, mobil 60464179

Håndsyet, kun brugt 5 gange, tilbehør med originale detaljer. Pris: Kr. 500,Louise Frevert, 40892876

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

Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer
rettes til kassereren Anne-Grete Jensen, Egeskovvej 127, 7000
Fredericia, tlf. 2460 6398, angrjens@gmail.com
Formand: Ingolf Ryom-Nielsen, Skjoldborgsvej 25, 8752 Østbirk.
Tlf. 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

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

Region Midtjylland

