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Folkedans Danmark

Kære folkedanser …

S

å starter den nye sæson. Den første sæson med nyt
navn. Som vedtaget på årsmødet i april, hedder foreningen med virkning fra 1. august, Folkedans Danmark. Vi har i juni fået udleveret en fane på Valdemars dag.
Vi er ved at få det nye logo syet på fanen, så den kan repræsentere os flot ved kommende arrangementer. Vi har ved
NORDLEK i Viborg solgt artikler med vores nye logo. Vi har i
midten af august lagt vores nye hjemmeside op på www.folkedans.dk. Vi har således allerede været godt i gang med at
udbrede vores nye navn og logo. Der vil hen over efteråret
komme flere varer i vores butik, med det nye navn og logo.
Vores hjemmeside www.folkedans.dk er ikke kun blevet opdateret med det nye logo. Hele hjemmesiden er blevet bearbejdet og er blevet sat op på en ny og meget mere overskuelig måde. Når du kommer ind på hjemmesiden næste gang,
er det meget nemmere at finde det, du leder efter. Det hele er
blevet mere logisk opbygget, og der er fjernet en del gammelt og uaktuelt stof. Et nyt tiltag er forsiden, der kommer til
at virke som en netavis. På forsiden vil du derfor altid kunne
se de vigtigste nyheder. Begynd allerede nu at besøge hjemmesiden ofte, så du kan følge med. Det bliver en af vores vigtigste informationskilder, ikke mindst når vi for fremtiden
skærer i antallet af Trin & Toner. Sæt f.eks. din computer op,
så www.folkedans.dk er din startside, på denne måde kommer du altid lige forbi og ser nyhederne.
Den nye sæson er en sæson, hvor vi må rykke endnu tættere
sammen og stå skulder ved skulder, for at få folkedansen til
at overleve. Som en del af jer sikkert
har set, har DR TV denne sommer
valgt at sætte fokus på det faldende medlemstal i Folkedans
Danmark. De dystre udsigter
viser, at der kun går få år, før
der ikke er flere medlemmer
tilbage, hvis den nuværende
tilbagegang i medlemstallet
fortsætter. Vi i styrelsen kæmper hele tiden for at ændre
denne tendens. Jeg vil gerne
bede jer alle overveje, om I personligt kan gøre noget for at
hjælpe. Der er mange måder at
hjælpe på. Én af måderne at

hjælpe på er, hvis I alle tager nogle af jeres venner og naboer med til folkedans. Vi har en fantastisk idræt, som alle burde prøve. Det er vores begejstring, der skal få nye dansere
med. Det kan lyde banalt, men flere undersøgelser viser, at
det ofte er det, der skal til. Det at blive inviteret med ind i et
fællesskab af en ven eller veninde. Når man starter sammen
med nogen man kender, er det meget mere trygt og meget
mindre grænseoverskridende at skulle tage til folkedans eller
enhver anden fritidsinteresse. Man kan naturligvis også
hjælpe ved at yde en indsats som instruktør, spillemand eller
bestyrelsesmedlem i lokalforeningen, regionen eller landsforeningens udvalg eller styrelse. Uanset hvordan du har mulighed for at hjælpe, er det helt sikkert at der vil blive taget
godt imod hjælpen og at hjælpen er vigtig for at vi kan udvikle os sammen. Hvis vi alle opgiver, så er der ingen tilbage
til at overdrage folkedansen til de næste generationer.
Styrelsen, regionerne og udvalgene har lige været samlet i
Assens, til regionskonference og stævnegennemgang. I 2016
skal landsstævnet være i Assens. Det bliver i uge 30, fra 25.
til 30. juli. Stævneudvalget fremlagde planerne for stævnet
og vi så en del af faciliteterne. Der er lagt op til endnu et
spændende stævne i spændende omgivelser. Assens var tilbage i sejlskibenes tid indgangen til norden. Dette kan endnu ses i byen, hvor de store købmandsgårde stadig kan ses
rundt omkring. Dette giver nogle helt fantastiske omgivelser
at holde landsstævne i. For få år siden var der en sukkerfabrik i Assens. Denne er nu nedlagt og området er i det store
hele ryddet for fabriksanlæggene. Der er dog noget af fabrikken tilbage. Denne del af fabrikken er blevet om- og tilbygget og fremstår nu som Arena Assens. Nogle nye og super
flotte bygninger, der skal danne rammerne om vores stævne.
Her er faciliteter til næsten alle aktiviteter samlet inden for
de samme mure og både camping, skole og skovpavillon
(hvor der også skal danses) inden for meget kort afstand af
stævnecentrum. Vi fik en flot gennemgang af danse- og spille programmet for både børn, unge og voksne. Der vil også
blive en del spændende udflugter og kurser. Jeg kan kun opfordre jer alle til at sættes kryds i kalenderen i uge 30 2016
(bemærk en uge senere end normalt). Jeg håber vi ses.
Med ønsket om en god sæson for alle folkedansere.
Jan Kirk Todsen
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Folkedans Danmark 

Et fantastisk stævne i Viborg
Denne sommer har der været afholdt
NORDLEK i Viborg. Et stævne, som ikke
er vores, men som afholdes i Nordlekregi. Dog er vi én af de tre aftaleparter i
Danmark, der er med i NORDLEK, nemlig DGI, Spillemandskredsen og Folkedans Danmark.
Jeg vil gerne her sende en stor tak til
alle, der har gjort dette stævne muligt.
Jeg var selv i Viborg med familien. Vi
har alle fået nogle store oplevelser med
hjem. Dette skyldes ikke mindst det
store arbejde, der fra stævneudvalgets
side har været lagt i arrangementet. Et
NORDLEK ligner på mange måder et
landsstævne, men der er også mange
arrangementer, der er en fast del af et
NORDLEK, som vi ikke ser på landsstævnerne. Et nyt tiltag ved dette års
NORDLEK var ”Nordens børn i Viborg”.
Et arrangement, der var fantastisk på
flere måder. Især fordi man havde valgt
at lave arrangementer for børnene på
stævnet, og ikke kun børnepasning,
som ellers er det normale. I NORDLEKregi har det pr. tradition været således,
at NORDLEK-stævnerne var for de
voksne og BARNLEK-stævnerne for
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børnene. Jeg håber dette tiltag vil blive
taget med i kommende NORDLEK-stævner, da jeg ser det som meget vigtigt, at
der også er ”rigtige” aktiviteter for børnene og ikke kun børnepasning. Nordens børn var et fantastisk arrangement, hvor man blandede dans, musik
og kunst. Man havde engageret nogle
dygtige mennesker til at tage sig af alle
tre områder og på denne måde fik børnene en helt fantastisk oplevelse, som
jeg tror de fleste af dem snakker om
endnu. Mine gør i hvert fald. At det var
en stor succes, tror jeg var tydeligt for
alle, der så børnene optræde enten nede på torvet, på Borgvold eller til afslutningen i hallen lørdag aften.
Et andet nyere arrangement, første
gang det blev afholdt var i Steinkjer i
Norge, var Nordisk sommerlejr. Det er
ikke direkte en del af NORDLEK, men
det afholdes lige før stævnet, og der er
lagt op til, at de unge mennesker fortsætter til NORDLEK, når de er færdige
med sommerlejren. Sommerlejren var
godt besøgt af de unge mennesker. De
mødte op både fra Danmark og fra de
andre nordiske lande. De havde nogle

gode dage, der gik med dans og alle
mulige former for samvær de unge
mennesker imellem.
Et stævne af denne størrelse kan kun
lade sig gøre, hvis der er et godt samspil med kommunen. Det ved jeg, at der
har været i Viborg. Jeg ved, at kommunen har været stævneudvalget meget
behjælpelig på alle tænkelige måder.
Jeg har også under hele stævnet følt
mig velkommen i Viborg og håber det
samme gør sig gældende for alle jer,
der var med. Jeg vil her gerne rette en
stor tak til hjælpere, Den danske national komite, Den politiske Styregruppe,
NORDLEK Styrelsen og ikke mindst
stævneudvalget og underudvalg, der
har gjort dette flotte stævne muligt.
Nogle af jer har arbejdet på dette i tæt
ved fire år! Det er helt fantastisk at
kunne holde gejsten oppe så længe.
Jeg ved, at der er hjælperfest på lørdag.
Nyd den, det er meget velfortjent.
Tak for et fantastisk stævne.

Jan Kirk Todsen

Folkedans Danmark 

Fremtiden på
sekretariatet
Med den økonomi Folkedans Danmark
har i øjeblikket, grundet de senere års
medlemsfald og vigende andre indtægter, har vi i Styrelsen været nødt til at
tænke kraftigt over vores udgifter. Dette
underbygges af de budgetter, der er
vedtaget på årsmøderne, gældende for
2015 og 2016. For 2015 er der vedtaget
et underskud på 291.800 kr. og for 2016
et underskud på 100.168 kr. Styrelsen
har været alle udgifter igennem, og har
bl.a. skåret kraftigt på udgifterne til Folkedans Danmarks forskellige udvalg, allerede før budgettet for 2016 blev fremlagt. Der er desværre allerede nu tegn
på, at underskuddet for 2015 bliver større end det allerede vedtagne store underskud. Vi har i Styrelsen haft flere diskussioner om dette, og vi er kommet
frem til, at den eneste måde vi kan finde
så store besparelser, er på driften af foreningens sekretariat. Derfor har vi valgt
at opsige Marianne. Dette er allerede
sket i april måned, således har Marianne
haft sidste arbejdsdag mandag d. 31.
august.
Dette betyder, at der fremadrettet kun er
én ansat på sekretariatet - Dorthe. Vi
forventer, at vi kan få den nye struktur
til at fungere uden store gener for jer
som medlemmer. Således vil vi i første
omgang køre videre med de samme telefontider som hidtil. Der vil blive enkelte dage, hvor vi vil være nødt til at lukke
kontoret, pga. sygdom eller andet uopsætteligt. Dette håber jeg, at I vil bære
over med. Vi forventer, at det bliver meget få dage om året, men helt undgå
dette kan vi ikke. Vi vil altid oplyse på
vores telefonsvarer, når der er en enkelt
lukkedag. Dorthe er meget opsat på at
yde en fortsat super service til alle. Jeg
er sikker på, at vi ved fælles hjælp kan
få dette til at fungere, hvis alle er indstillet på at hjælpe hinanden og acceptere, at der godt kan gå lidt længere tid
end tidligere, inden man får svar på en
mail.
Venlig hilsen
Jan Kirk Todsen

Nyt logo
På årsmødet i april præsenterede
styrelsen landsforeningens nye logo.
Allerede da vi i styrelsen begyndte at
drøfte landsforeningens visioner for
fremtiden for 3 år siden, stod det
klart, at vi måtte vurdere om den
gamle logo skulle udskiftes. Det var
en vanskelig proces at sætte i gang,
fordi det gamle logo er både smukt
og stærkt i sit udtryk. Men med vores
vision om at skabe en eller anden
form for organisatorisk samarbejde
med andre danseformer for folkedans, var der ikke tvivl om, at folkedanserparret skulle vige pladsen for
et nyt og mere tidssvarende logo.
Herefter besluttede vi at sætte processen i gang, stadig med den tanke
i baghovedet, at vi ikke ville skifte
logo for enhver pris. Det nye logo
skulle have en kvalitet, som kunne
måle sig med det gamle. Vi rettede
henvendelse til flere sider og modtog
i alt 24 forslag fra amatører, studerende og professionelle grafikere.
På et efterfølgende styrelsesmøde,
gennemgik vi alle logoerne og reducerede listen til 4 stk. Alle i styrelsen
fik en kopi af de 4 logoer med hjem,
så man kunne sætte den op på køleskabet for at gå og vænne sig til
dem. Da vi mødtes til styrelsesmøde i
marts 2015 var vi klar til at træffe
beslutningen.
Der var ingen tvivl

Det nye logo er designet af grafisk
designer Gabriela Vargas. Gabriela
er kandidat fra universitetet i Managua, Nicaragua og hendes uddannelse som grafisk designer indeholder
både elementer fra arkitektur såvel
som industriel design. Siden sin eksamen i 1993 har Gabriela arbejdet
for flere selskaber, herunder reklamebureauet BBDO og United Nations
Populations Fund. I 2006 flyttede
hun sammen med sin familie først til
Venezuela og derefter til Danmark,
hvor hun bor i dag og arbejder med
freelance-opgaver. Hvis du vil se andre af Gabrielas arbejder, kan du besøge hendes blog på http://gabrielaportafolio.blogspot.dk
Da Gabriela tog opgaven med at lave
et nyt logo til Folkedans Danmark,
var det vigtigt for hende, at vores initialer FD, skulle være genkendelige i
logoet, samtidig skulle logoet udvise
dynamik, bevægelse og dans, og
samtidig have et moderne grafisk udtryk.
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Folkedans Danmark 

Så kører den – den nye
hjemmeside altså
Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har hjulpet med til
at komme hertil. Det har været en noget større opgave
end vi troede, det ville være.
Jeg håber, at I har bemærket, at der er tale om en noget
forenklet hjemmeside i forhold til den gamle, og vi vil
gerne sikre, at det fortsætter på denne måde. Derfor er
det vigtigt, at alle opdateringer/ændringer går via en
web-master. Indtil videre følger denne opgave formanden for PR-udvalget på bent@folkedans.dk
Hilsen Bent

Ansøgninger til
Initiativpulje
Så er det igen tid for ansøgninger til initiativpuljen. Læs mere
om Initiativpuljen på hjemmesiden, http://www.folkedans.
dk/ under Om FD – Puljer og fonde.

FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE:
• Tilskud gives til nye aktiviteter, som kan udbrede kendskabet til dansk folkedans. Dvs., der gives normalt ikke tilskud til gentagelse af egne eller kopiering af andres aktiviteter. Der kan dog i forbindelse med ansøgningen søges
om tilskud til at afvikle en aktivitet op til 3 gange inden
for en afgrænset periode.
• Landsforeningen og dens medlemsforeninger har ret til at
bruge ideen og erfaringerne i andre sammenhænge.
• Der gives normalt ikke tilskud til annoncer, løbesedler, radio/TV reklamer og lign.
• Der skal være søgt andre relevante puljer.
• Der skal sammen med ansøgningsskemaet indsendes en
udførlig projektbeskrivelse.
• Senest 3 mdr. efter, at arrangementet er afholdt, indsendes regnskab samt referat/evaluering af arrangementet,
herunder et indlæg til medlemsbladet.

ANSØGNING:
• Ansøgningen skal sendes på en særlig ansøgningsblanket,
som downloades fra http://www.folkedans.dk/ - gå ind
under ”Om FD - Puljer og fonde”. Ansøgningsskema skal
vedlægges et realistisk budget samt relevante bilag.
• Der uddeles normalt 2 gange årligt (1. juni og 1. dec., med
ansøgningsfrist 2 måneder før).
Ansøgningsfrist er denne gang 1. oktober. Ansøgninger indsendt inden 1. oktober kan forventes behandlet på Styrelsens
november møde.
Styrelsen
6
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Valdemarsdag 2015
Landsforeningens fane er altid i front når der er en festlig lejlighed. Det gælder ved DM og landsstævner m.m.
Naturligvis var fanen med ved Nordlek i Viborg, og vi synes altid, at Dannebrog er den smukkeste af alle de deltagende faner.
I forbindelse med at landsforeningen fik nyt navn og logo på årsmødet i 2015, var det en høj prioritet, at vi skal
have en ny fane. Dette skete på Valdemarsdag den 15.
juni ved en flaggudstjeneste i Køge Kirke. Det var tiende
gang Danmarkssamfundet overrakte faner til foreningslivet i Køge Kirke, alle årene med deltagelse af sognepræst Jan Basie. Kirken er altid fyldt godt op, og dette år
var ingen undtagelse. Det var dejligt at flere folkedanserforeninger deltog med deres faner, der var adskillige folkedansere i kirken – de fleste i dragt – ligesom dansere
fra Køge Folkedanserforening stod fanevagt i koret med
de faner, der skulle udleveres.
Landsforeningens fane blev overrakt af regionsformand
Jens Stenbæk til vores Egon Agerskov og Anna-Margrethe Jonsson. Efter højtideligheden var der fanemarch fra
kirken til Køge Torv med Køge Skoleorkester og 32. Batallions orkester i spidsen. Efterfølgende var der taler og
optræden på torvet. Det var en kold og blæsende aften,
men Dannebrog er nu smukkest i blæsevejr.
De folkedansere der deltog, varmede sig efterfølgende
med lidt ost og rødvin.
En dejlig og højtidelig aften.
Bent Hansen

Folkedans Danmark 

Regionsmesterskaberne 2016
og kurser i pardans
En ny dansesæson står for døren og
dermed er det også blevet tid til at starte træningen til regionsmesterskaberne
2016, der vil blive afholdt 3 steder i
landet.
5. marts 2016 fællesmesterskab for regionerne Midtjylland og Syddanmark,
13. marts 2016 for region Nordjylland
og 20. marts 2016 fællesmesterskab for
regionerne Sjælland og Hovedstaden.
Konkurrenceudvalget har denne gang
prøvet at finde danse, der ikke skal
gentages for mange gange på de 2 minutters konkurrencetid og dansene der
er blevet udvalgt til denne sæsons regionsmesterskaber er:
• Fandango, Odsherred fra Sjællandshæftet side 55, 358 nr. 277
• Varsoviane, Himmerland side 17,
358 nr. 130
• Kaffemøllen, Vesteregnen side 16,
358 nr. 628
Lydfiler med de udvalgte danse forventes at blive lagt på hjemmesiden www.

folkedans.dk medio september måned.
Vi gør opmærksom på, at disse lydfiler
kun er vejledende med hensyn til tempo og udførelse.
Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange
par vil deltage i regionsmesterskaberne, og selv om der ikke vil blive noget
DM i 2016, vil de 4 bedst placerede par
i hver regionskonkurrence blive indbudt til en Landsfinale for Regionsmestre den 7. maj 2016. Konkurrenceudvalget har endnu ikke fundet det helt
rigtige lokale til landsfinalen, men det
vil blive centralt i landet.
Konceptet for deltagelse og afvikling af
regionsmesterskaberne kan I finde på
www.folkedans.dk under Aktiviteter –
Konkurrencer.

når den kommer fra din region.
Hvor kurserne holdes vil I kunne se i
indbydelserne fra regionerne, men datoerne er fastlagt og det bliver den 8.
november 2015 for regionerne Sjælland
og Hovedstaden, 15. november 2015 for
region Nordjylland og 22. november
2015 for regionerne Midtjylland og Syddanmark.
Alle steder vil Mette Inge Baltsersen og
en makker være undervisere på kurserne, og vi understreger meget kraftigt, at
kurserne er åbne for alle interesserede,
uanset om I agter at stille op til regionsmesterskaberne eller ej.
Med ønsket om en god dansesæson
til alle

Tips og Ideer til din pardans
Dansekurset Tips og Ideer til din pardans vil igen i år blive afholdt 3 steder.
Det er regionerne, der står for det praktiske arbejde med at indbyde og afvikle
kurserne, så hold øje med indbydelsen,

Konkurrenceudvalget
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Folkedans Danmark 

Danse
konkurrencer
for børn og
unge 2016

Der skal selvfølgelig også være konkurrencer i folkedans for børn og unge i
2016, og ligesom sidste sæson vil konkurrencerne være inddelt i 4 rækker efter
alder.
Konkurrenceudvalget forventer, at der vil blive afholdt konkurrencer mindst 2
steder i landet og dansene der er blevet udvalgt er:

Række 1
Er det dig der har taget min gedebuk. Løsblad (Dansen danses uden partnerbytte)
Jeg har hørt i byen at i aften skul´ vær gilde. Løsblad

Række 2
Rits-Rats. Løsblad.
Fremad, Møn, Nr. 1 i 358.

Række 3
Bogbinderdansen, Hardsyssel, nr. 607 i 358.
Rheinlænderpolka, fri koreografi.

Række 4
Den lille Hamborger, Hardsyssel, nr. 609 i 358.
Scottish – fri koreografi.
Hent løsbladene og se aldersgrupper for rækkerne og øvrige konkurrencebetingelser på www.folkedans.dk under Aktiviteter – Konkurrencer.
God dansesæson til alle B&U-dansere!
Konkurrenceudvalget
8
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Dragter 

Undertøj
Region Sjællands dragtudvalg indbyder alle interesserede til en dag
med emnet undertøj

Lørdag den 10.10 2015 kl.
11.00-16.00 på Køge
Museum, Nørregade 4, Køge.
Dragtudvalget laver i år en udstilling om undertøjet til vores dragter dvs. særke og skjorter.

Men udstillingen vil også indeholde senere tiders typer af undertøj.
Dragtudvalgets medlemmer vil
være til stede, så der er mulighed
for at få råd og vejledning.
Dragtudvalget byder på kaffe og
kage.
Dragtudvalget
Region Sjælland

Dragtdag i Rebild 30.maj 2015
Lørdag 30. maj var 18 dragtinteresserede mødt op på Spillemandsmuseet i
Rebild for at høre historien om ”Himmerlandskvadrillen”.
Skovrider Poul Lorenzen og hans kone Minna Marie Madelung tog i
1920-erne initiativ til at indsamle
dansebeskrivelser og gamle dragtdele
i Himmerland. Det blev til heftet
”Gamle Himmerlandsdanse” og dragter, som blev fremstillet med råd og
vejledning fra Nationalmuseet i København.
Danserne skulle fremstå som en ensartet gruppe, så der blev valgt samme
snit og få mønstre til kvindernes buller, forklæder, tørklæder og mændenes veste. Vadmel til kvindernes røde
skørter, mændenes hvide bukser og
blå trøjer blev bestilt på væveri i Aalborg. Det var et omfattende og grundigt arbejde, som blev udført. Gruppen vævede, strikkede, syede, frem-

stillede bånd og snore. Resultatet af
dette pionerarbejde blev ”Himmerlandsdragterne”.
Niels Jørn Østergård fra museet fortalte og viste filmoptagelser af ”Himmerlandskvadrillens” dragter og dans. Vi
havde lejlighed til at se skovriderens
dragt og nogle af de andre dragter,
som blev syet dengang og som holdet
brugte ved de mange opvisninger,
som blev givet både i Danmark,
blandt andet til Rebildfesterne og udlandet. Holdet har givet opvisning i
Royal Albert Hall i London hvor Jens
Frederiksen, Als i Østhimmerland,
stod ene spillemand på scenen med
sin violin og spillede til dansen.
Der er gået næsten 100 år siden
”Himmerlandskvadrillen” blev skabt. I
den mellemliggende tid er der blevet
forsket meget i de gamle dragter. I
mange år er der i forbindelse med det
årlige landsstævne blevet arrangeret

udstilling af dragtdele som er fundet i
privat eje og i museernes magasiner.
Vi har fået en omfattende viden om
variation i folks klædedragt, både
med hensyn til tid og egn. Folk har
bestemt ikke gået ens klædt. Udstillingerne er fotograferede og billederne findes på landsforeningens hjemmeside.
Hvis Skovriderparret havde haft den
viden vi har i dag, havde de nok arbejdet mere med variationer indenfor
dragterne og de havde ikke valgt en
mandstrøje med et snit vi kun ser på
Sjælland og broderi på bukserne, som
kun findes på skindbukser, kvindernes hovedtøj ville sikkert være pyntet
med skæghatte; men det grundige arbejde med ”himmerlandsdragten” må
i høj grad aftvinge respekt.
Inger Thorup, Dragtudvalget i
Region Nordjylland
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kurser 

I Sdr. Felding

Danse- og spillemandskursus
Lørdag og søndag den 7.-8. nov. 2015 – Sted: Sdr. Felding Skole, Skolegade 31. 7280 Sdr. Felding

Så er det atter tid for spillemandskursus. Kom og oplev de
mange gode instruktører på et spændende kursus arrangeret
af B&U Region Midtjylland og Sdr. Felding Folkedanserforening. Et kursus for børn og unge, der gerne vil lære at spille
spillemandsmusik på en lidt anden måde. Kort sagt et super
kursus på Sdr. Felding Skole. Samme eftermiddag afholdes
der dansekursus for børn og unge på 8 år og derover. Om aftenen spilles der op til legestue.

Program for lørdag d. 7 november
Spillemænd
9.30-9.45
9.45-12.00
12.00-13.00
13.00-14.15
14.15-15.00
15.00-15.30
15.30- 17.00
17.00-17.30
17.30-18.00

Velkomst og sang
Gruppespil
Frokost
Gruppespil
Pause – hvor vi laver noget.
Saftevand, kage og kaffe
Gruppespil
Fri
Aftensmad og oprydning

Der er ingen krav for at deltage. For de mindste vil der
være et sandkassehold med leg og aktiviteter, som en
del af gruppespillet. Nodemateriale tilsendes 2 uger før.
Instruktører
Violin: Kirstine Sand og Nathasja Hansen
Klarinet: Lene Sand Nielsen
Bas: Aksel Sand Nielsen
Fløjte/klarinet: Manny Skjærbæk
Musikhjælper: Lærke Jensen
Kursusleder: Jens Jensen

10
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Find os på Facebookgruppen:
Danse og spillemandskursus i Sdr. Felding

Dansekursus
For unge på 8 år og derover
– deles i 2 hold.
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.15 Dansekursus
14.15-15.00 Pause – hvor vi laver noget
15.00-15.30 Saftevand, kage og kaffe
15.30-17.00 Dansekursus
17.00-17.30 Fri
17.30-18.00 Aftensmad og oprydning
Instruktør: Ulla Madsen & Ib Jensen
Musik: Henning Andersen, Ib Hansen, Jan Ilsø, Peter
Smidt og Dorthe Hoffland.

Aftenprogram – alle
19.00-21.00 Legestue
21.00-21.30 Kaffepause
21.30-23.00 Legestue fortsætter
23.00
Farvel til de som ikke overnatter
23.15-23.45 Natmad
23.45-???
Natbal
Dagen slutter af med et brag af en legestue. Vi starter
klokken 19, og fortsætter til trætheden melder sig.
Instruktører: Ulla Madsen & Bente Jensen.
Musik: Instruktører og alle kursister

kurser 

Søndag d. 8 november
8.00-8.45
Morgenmad
9.00-9.30	Oprydning og
afskedssang
9.30
Farvel og på gensyn

Tilmelding og priser
Spillemandskursus

Spillemandskursus
inkl. mad og drikke
Spillemandskursus
inkl. mad og drikke
+ overnatning

150 kr.

200 kr.

Tilmelding:

senest den 26 september 2015
Tilmeldingsskemaer kan sendes til Jens
Jensen (friskolevej 29, 7330 Brande)
eller på mail: danseogspillemands
kursus@outlook.dk
Nodemateriale sendes på mail.
Se vedr. betaling nedenfor.
Dansekursus

Dansekursus inkl. aftensmad
og morgenmad
Dansekursus inkl. aftensmad
og sodavand/kaffe og kage

160 kr.
130 kr.

Legestue

Bal med sodavand og kage,
overnatning + morgenmad
Bal med sodavand/
kaffe og kage

85 kr.
30 kr.

Indbetaling

Oplys navn og adresse på alle deltagere
ved indbetaling.
Konto: 7625-2333265
OBS:
Hele weekenden er der mulighed for at
købe slik, sodavand m.m. i slikboden
Har du spørgsmål bedes du venligst
kontakte kursusleder Jens Jensen tlf.:
50 56 11 37 eller mail til os på: danseogspillemandskursus@outlook.dk
Vi glæder os til at se dig!
B&U Region Midtjylland og
Sdr. Felding folkedanserforening
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Det sker i
din region
Region Syddanmark

Region Midt

Kursus ”Udvikling af Egendans”

Betaling pr. person

Invitation

Lørdag den 19. september 2015 bliver
afholdt på Ullerup Bæk Skolen, Festsalen, Skjoldborgvej 25 (indgang Chr.
Winthersvej), 7000 Fredericia
Se beskrivelse af kurset i Trin og Toner
Juni 2015 på side 12 eller i Aktivitetskalenderen på www.folkedans.dk, Region Syddanmark

Dansekursus 90 kr. Bal 90 kr.
Dansekursus og bal FD-pris 150 kr.
Spillemandskursus 50 kr.

Kære dansere og instruktører.
Danseudvalget Region Midt har gjort et
scoop, vi har fået fat i Vill Plesner-Petersen til at komme og undervise til vores danse- og instruktørkursus den 03.
oktober 2015. Han vil bl.a. lære os sammensætningen af et danseprogram,
samt hvilke danse man kan bruge.
Vill har vundet DM i folkedans for hold
flere gange sammen med "Danseben",
desuden er han lærer på instruktøruddannelsen på Bjerringbro.
Samme dag har Viborg Spillefolk kursus
samme sted med Pia Nygaard, så spiseog kaffepauserne vil være sammen med
dem.

Har du lyst til at danse - eller
spille - større danse og sjældne
brugte danse?
Så meld dig og kom til vores arrangement
Lørdag d. 17. oktober 2015
Kursus kl. 13.00-17.30
Spisning kl. 18.00-19.15
Bal kl. 19.30-23.30
Sdr. Bjert skole, Aulaen
Engløkke 5, 6091 Bjert
Trias står for musikken.
Mette Inge Baltsersen leder dansene
Denne dag vil vi på to sideløbende kurser beskæftige os med danse og musik,
vi ikke møder så tit. Enten fordi de er
”større” eller ikke så ofte brugt.
Trias vil stå for både musikken på dansekurset, hvor Mette Inge underviser,
og undervise på et kursus for spillemænd om eftermiddagen.
Efter spisning af lækker og spændende
mad – som I selv medbringer til en stor
buffet – har vi et stort bal, hvor de danse, vi har øvet i løbet af dagen, også
indgår.
Noget af tiden vil Trias spille alene, og
resten af tiden vil de spille sammen
med spillemandskursisterne.

Forplejning

- gælder for alle. Kaffe og kage indgår i
betaling. Aftensmad medbringer man
selv. Husk service – også kaffekop og
tallerken. Husk også ”DF–sangbogen”
Drikkevarer kan købes til favorable priser.
Tilmelding til Anne-Grete Jensen, Egeskovvej 127, 7000 Fredericia, tlf. 2460
6398, angrjens@gmail.com
Tilmelding senest

søndag den 27. september 2015
Vi glæder os til at høre fra dig.
Region Syddanmark
DANSEUDVALGET

Instruktør

Mette Inge Baltsersen
Musik

Trias og spillemandskursisterne

12
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Program:

10.00-12.00 Velkomst og kursus
12.00-13,00 Frokost med medbragt
madpakke
13.00-15.00 Kursus
15.00-15.30 Kaffe og kage
15.30-17.00 Kursus og afslutning
17.30-19.00 Mulighed for køb af aftensmad (pizza) bestilles i
kaffepause
19.30-23.00 Legestue med Will samt
det store orkester fra
spillemandskurset
Sted:

Vestervangskole, Boghvedevej 29,
8800 Viborg
Deltagere:

Alle som har lyst
Pris:

100,00 kr. + aftensmad og evt. aftenskaffe.
Tilmelding:

Af hensyn til arrangementets gennemførelse, er tilmelding absolut nødvendig
senest den 19. september til:
Gert Nielsen, kagens@gmail.com
tlf. 9782 2628 / 6160 2628 eller
Conny Jakobsen, cej@jakobsen.mail.dk
tlf. 2347 1359
Hilsen danseudvalget
region Midtjylland

landsstævne 

LANDSSTÆVNE I ASSENS
UGE 30: Fra den 25. til den 29. juli 2016
Der er fuld fart på Børne og
Ungeprogrammet!

Onsdag er alle mand med til det omfattende program: ”Assens for fulde sejl”.

Af det omfattende program kan nævnes:
• Morgenyoga
• Sanglege/rytmik
• Diverse danseworkshops og spilleworkshops, både for børn og unge.
• opvisningshold i dans og spillemandsorkestre
• ungdomsfest og natdans
• polkaplask og festforestilling

Har du lyst til at prøve nye danseformer, så er der blandt andet sat følgende på programmet:
Lindyhop, sætdans samt kind og scoredans.

For at røre andre muskler bliver der
fodboldkamp og rundboldkamp, foruden at der er plads til leg og andre aktiviteter på Pulsen; en del af Arenaens
udenomsarealer.

Husk at uge 30 2016 er lig
med Landsstævne
Bemærk at landsstævnet i 2016 ligger i uge 30. Det giver os mulighed
for at lave aktiviteter samtidig med
Assens for Fulde Sejl – hvor de
gamle træskibe på deres vej Fyn
rundt besøger Assens.
Der kommer rigtig mange mennesker til Assens. Vi vil opleve et brag
af en fest på havneområdet
Vi glæder os til at se jer.
Hilsen Stævneudvalget

Som nævnt deltager vi i programmet
omkring arrangementet ”Assens for fulde sejl”.
Skibene kommer til Assens med varer
fra hele verden og postvognen kører til
Postgården, hvor de rejsende kan opholde sig, indtil færgen til Aarøsund
sejler.
Vi glæder os til at se jer!
Stævneudvalget
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Tak for sidst
Tusind tak for sidst til alle jer, der deltog i NORDLEK
2015 i Viborg!
Stævnet var kulminationen på tre års arbejde i stævneudvalget og underudvalgene, hos Viborg Kommune og
alle de andre, der har været involveret i planlægningen, og vi glædede os utroligt meget til at I (forhåbentlig) skulle virkeliggøre de ønsker og drømme, vi havde
for det nordiske stævne.
Og I kom – unge som gamle, dansere som spillemænd
– og udfyldte de rammer, vi havde lagt, med jeres gode
humør, jeres danse- og legelyst og jeres spilleglæde.
TAK fordi I på hver jeres måde var med til at gøre
NORDLEK 2015 i Viborg til en uforglemmelig oplevelse!
Lone Schmidt

Glemte ting NORDLEK 2015
Efter NORDLEK 2015 har vi følgende glemte ting, som kan afhentes hos Niels Rohde Pedersen, Timianvej 14, 8800 Viborg
e mail nielsrohdep@gmail.com eller kan sendes for modtagerens regning.
NB: Efter 1. november 2015 vil de glemte ting blive skænket
til Røde Kors.
• 3 hynder muligvis til en
campingvogn
• 1 grå luftmadras
• 1 sort sportstaske mærket
OCEANS 2013
• 1 sort taske mærket AC +
pose mærket SEEDS
• 2 sorte og 1 blå/hvid cykelhjelme
• 1 sort trøje
• 1 sort bærerem
• 1 par blå hjemme/bade sko
uden hæl
• 1 højre hjemmesko sort
med prikker
• 1 vindjakke hummel +
hvid pose SUPER BRUGSEN
14

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 bloddonor T-shirts
4-5 håndklæder
Forskellige tørklæder
1 par blå sandaler
1 taske med blå sele i
KLANK EFTERSKOLE
5 forskellige briller + 1
brilleetui
1 hvid perlekæde
3 smykker
1 kort fra ASØ SERVICE
4 forskellige flasker den
ene med MJØD
2 blå drikkedunke fra LDF
1 hvid drikkedunk fra AFTENBLADET
1 børnejakke med navn
VALDEMAR SKAK
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spillemandskredsen

Maja & David:

CPH – CAFÉ –
YUL GO0615
Maja fra DK og David fra Quebec i Canada har udgivet endnu
en CD.
Titlen, coveret og det medfølgende postkort giver en meget
præcis beskrivelse af de to unge menneskers liv og færden.
De er hele tiden på rejse med musikken og bruger tid på at
skulle afrejse, ankomme, mødes og spille via diverse lufthavne og togstationer. Undervejs mødes de på cafeer med venner hele tiden på vej. Tiden flyver af sted, og de stjæler øjeblikke til at lave musik.
To traditioner mødes henholdsvis den danske folkemusik tradition fra det midtjyske, hvor Maja spiller på violin, hardangerfele og synger, og så den canadiske, hvor David spiller violin, foodtapping, jødeharpe, mundharmonika og sang. De to
traditioner smelter sammen, samtidig med de har stor respekt
for hinanden. Der er et godt og medrivende drev i musikken.
Musikken på CD´en er både egne kompositioner fra de to musikere, samt traditionelle melodier og sange fra henholdsvis
DK og Canada. Selvom de to egentlig har et fortravlet liv med
mange rejser, så er der på CD´en en fantastisk ro og nerve.
Der er en sjælden fordybelse over musikken, hvor man måske havde troet, der var 120 i timen og lidt mere stakåndet
for at nå mere, så er der tværtimod meget nærvær og musikken lægger sig omkring én. Der har været tid til at gøre musikken helt færdig, selvom tiden flyver af sted.
		
Mere info på: go@gofolk.dk, www.majadavid.com eller Gofolk på tlf: 31 69 12 86.
			
Dorthe Linde Jørgensen

Dreamers' Circus
- Second Movement GO0315

Et Lykketræf.
En Legeplads.
En Lykkeamulet

Smukt, elegant og stemningsfuldt strømmer musikken ud
gennem højtalerne, og samtidig fanden i voldskt med
120 i timen og masser af vildskab. Der frigives en masse
indestængt energi og alt dette på den samme CD med de
samme musikere. Musikken smyger sig om én og vokser.
Der er dybde i musikken og det står klokkeklart og rent.
Musikken bygges op og løftes på en helt aldeles unik
måde. Det lyder legende let og er særdeles medrivende.
Musikken er inspireret fra forskellige dele af verden og
fra mange forskellige genrer, dog stadigvæk med den
nordiske folkemusik som udgangspunkt og med stor respekt for folkemusikken. Det er på en gang kraftfuldt, fint
og spinkelt. Musikken vokser støt og folder sig ud som en
smuk blomst.
CD´en er fyldt med improvisationer og for hver gennemspilning kommer musikken mere og mere ind under huden.
Ale Carr, Nikolaj Busk and Rune Tonsgaard Sørensen er
musikerne bag denne fantastiske CD. Repertoiret er Folkemusik som de 3 unge mænd selv har komponeret med
en enkelt undtagelse, som er af J.S. Bach.
Har du fået lyst til at lytte til denne CD kan du kontakte
www.folkshop.dk, skrive til go@gofolk.dk eller ringe på
tlf. 75 72 24 86
Dorthe Linde Jørgensen
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spillemandskredsen

Spillemandskredsen
Nordjylland indbyder til

Spillemandskursus
Lørdag den 7. november 2015
kl. 10.30-17.30 i Sæby Kulturhus, Rådhuspladsen 2, 9300
Sæby
Instruktør:
Karsten Søndertoft Pedersen
Vi har tidligere (i 1995 og 2006)
haft fornøjelsen af Karsten
Søndertoft som instruktør på vores
årlige kursus. Vi synes nu, at tiden
er inde til at genopfriske dette
inspirerende bekendtskab.
Dagen afsluttes med at vi spiller til
Legestue kl. 19.00-23.00 som
arrangeres i samarbejde med:
Danske Folkedansere, Region
Nordjylland og SFV
Pris:
kr. 300,- inkl. aftensmad,
samt eftermiddags- og aftenkaffe
med brød.
Tilmelding:
senest 16. oktober 2015 til Erik
Vognsen Nielsen, tlf. 98 13 45 72,
e-mail: brixvognsen@gmail.com
eller Bjørn Kiilerich, tlf. 98 15 86
97, e-mail: bkiilerich@stofanet.dk

Norrøn - Øjeblikket GO 1714

Improvisatorisk folkemusik
med et glimt i øjet
3 af Danmarks erfarne folkemusikkvinder har fundet sammen i en lidt utraditionel konstellation.
Nina Veng på tværfløjte
Pia Nygaard på violin
Anja Præst på klarinet og Basklarinet
Der eksperimenteres her med lyd og effekter fra hvert instrument. Klangene
ligger og smyger sig op af hinanden og
opløses nogle gange i en helt uventet
retning. Som de 3 selv beskriver det, så
er denne cd og dermed musikken et
øjebliksbillede. Numrene har aldrig lydt
sådan før og kommer aldrig til det igen.
Helt som titlen angiver det.
Instrumenterne leger omkring melodistumper og lægger rytmiske riffs ind og

netop det legende er det, der kendetegner orkesteret. Orkesterets medlemmer spiller det, der lige falder dem ind i
øjeblikket. Den eneste regel de har: at
der ingen regler er.
CD´en er kendetegnet ved den akustiske lyd fra de 3 orkestermedlemmer på
henholdsvis tværfløjte, violin og klarinet. Melodierne har de 3 selv skrevet
undtaget et par stykker. Melodierne refererer til forskellige begivenheder i de
3 orkestermedlemmers liv og lægger sig
op af den nordiske folkemusik stærkt
inspireret af andre folkemusikgenrer.
Har du fået lyst til at lytte til mere så
kontakt Go Danish Folkmusic på www.
gofolk.dk eller tlf. 31 69 12 86.
Dorthe Linde Jørgensen

Danse- og spillemandskursus
Lørdag den 17. oktober, Sdr. Bjert Skole, Bjert
Se beskrivelse under ”Det sker i din region”, Region Syddanmark

Spillemandskalenderen

Region Nordjylland, Spillemandskursus
Lørdag den 7. november, Sæby
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Til bal hos
Morten Korch
I Danmarks sydligste by ligger der en
gammel købmandsgård, der drives af
mor og datter og er et mekka for turister, der tror de bare skal ind og have
en is. Stedet fungerer i dag som café,
turistinformation, museum og dansehal.
Man kan købe kunsthåndværk af forskellig slags, økologisk is og leje cykler.
Stedet er også et mekka for folkedansere, fordi der fire fredage gennem sommeren holdes bal så ruderne dugger.
Turisterne er folk, der kommer med
færgen til Gedser, lystsejlere, sommerhusgæster eller nogle, der venter på at
komme med færgen til Rostock. Disse
turister kommer ind i købmandsgården
og bliver bjergtaget, når de opdager at
der er bal.
I juli var jeg til bal i Gedser og sad ved
siden af en sejlerfamilie og spiste inden
ballet startede. De spurgte forsigtigt mig
om hvordan ”sådan noget foregik”. Jeg
forklarede dem, at der var en lokal folkedanserforening, der stillede med
dansere og at der denne aften var en
gruppe spillemænd fra Køge, der sørgede for musik og at man ellers bare møder op og danser eller spiller og at alle
må være med; at jeg skulle spille og at
18

min mand skulle danse. Sejlerfar spurgte så, om der kom forskellige orkestre
på i løbet af aftenen. Ork nej, vi spiller
alle sammen med hinanden. ”jamen,
kender du de andre spillemænd?” Næ,
men det gør ikke noget!
Orkestret bestod ud over Køge Spillemænd af Købmandsgårdens barnebarn,
en glaspuster på sommerjob i Gedser,
en ungarsk klassisk violinist og et par
mere jeg ikke har styr på. Glaspusteren
og ungareren lånte i øvrigt violiner, da
de ikke havde medbragt egne. Den ene
havde prøvet at spille lidt folkemusik
før, vist nok på en efterskole, og den
anden havde urpremiere. Det gik forrygende og der var trængsel på dansegulvet. Godt en fjerdedel af de dansende var ikke-folkedansere og sejlerfamilien var ude at danse hele aftenen. Der
var også Gedslinger (jeg ved ikke hvad
man kalder folk fra Gedser, men dette
lyder kært), der kom og drak kaffe. Desuden hørte jeg både engelsk og fransk
den aften, så diversiteten var stor.
Det var en forrygende aften, der fløj afsted og gav mig følelsen af at være til
bal på kroen i en Morten Korch-film.
Det gik op for mig, at det må være den
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samme følelse turisterne får når de træder ind i købmandsgården. Hvem ved
om franskmændene går hjem og fortæller at den almindelige fredagsunderholdning for danskerne er bal på kroen?
Jeg synes det er ret fantastisk at man
stadig kan komme til et godt bal, der er
så uprætentiøst og ikke-styltet-op. Hvor
man bare møder op med sine dansesko
eller sit instrument og hygger sig. Det
er specielt fedt, når der kommer nogle
ude fra og deltager. Det er måske fordi
det bliver mere levende på den måde.
Når der er ikke-folkedansere og ikkespillemænd med så er det ikke bare vores egen lille verden vi dyrker. Så bliver
den pludselig bredt ud og synlig. De
fleste baller holdes i forenings regi og
er dermed kun for medlemmer. Når baller holdes offentligt bliver de for alle.
Hurra for det! Fedt at Rikke og Hanne i
Gedser laver disse baller hvert år, og
fedt at det kan lade sig gøre for en ungarsk violinist at låne en violin af en
spillemand fra Køge. Det var på alle
måder en fantastisk aften.
Jeanne Hermann

Medlemmerne 

Sommerlejr og NORDLEK i Viborg 2015
En dejlig ferie fyldt med dans og musik
er nu slut.
Nu kan vi imidlertid se tilbage på først
en endog meget vellykket Sommerlejr,
hvor 66 unge fra hele Norden (incl. 4
franskmænd og 2 canadiere) hyggede
sig, havde det sjovt sammen og forhåbentlig også fik lært en hel del nyt! Der
var workshops med dans og musik, teater og mimik, stomp og ”leg uden grænser”. Men vigtigst af alt – der var lejlighed til at genopfriske gamle bekendtskaber og finde flere nye gode venner!
Der blev skabt sammenhold og knyttet
bånd – det så man tydeligt under resten af Nordlek stævnet. Det var også
dejligt for os ”lejrchefer”, at blive genkendt af de unge og få et smil, et kram
eller en hilsen, når vi mødte dem undervejs på stævnet!
Jo, vi synes faktisk, at ”mission Sommerlejr” lykkedes til fulde!! At skabe
venskaber på tværs af køn, alder og
landegrænser!!
PS: Simon har allerede bestilt flybillet
til vennebesøg i Helsinki den kommende weekend!!

Siden blev det tid til det ordinære Nordlek.
Her deltog vi med to dansehold – det
ene ved konkurrencen og det andet ved
Nordisk folkloreshow om torsdagen.
Begge hold gjorde en rigtig stor indsats
og leverede flot, seværdig og underholdende dans. Vi kan kun være meget tilfredse med deres indsats – og det er vi!
Stor tak til både dansere og spillemænd
på begge hold for den flotte præstation
– I gjorde det super godt!
Et andet af vore projekter var den danske nationalopvisning på torvet i Viborg. Trods meget udfordrende forhold
lykkedes det at lave en
fin opvisning med god
hjælp fra de mange glade og positive dansere
og spillemænd – en stor
tak til jer alle for jeres
flotte indsats.
Vores sidste opgave på
Nordlek var den danske
afslutningslegestue lørdag aften. Der var fuldt
hus i den store hal og

en fantastisk stemning. Musikken swingede og dansen gik så det var en lyst!
Tak til jer alle for den store opbakning
vi har nydt igennem alt, hvad vi har lavet på stævnet!
Overordnet har vi indtryk af at legestuer, workshops og dansesteder var velbesøgte, udflugter og koncerter var udsolgte og der var en god og positiv
stemning blandt deltagerne.
Så vi kan vist roligt sige tusind tak til
arrangørerne for et rigtig godt stævne!
De bedste dansehilsner fra Vill og
Susanne Plesner-Petersen
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Projekt:

Livsglæde ved dans, motion og sundhed

i alle aldre

Hjallese Folkedansere blev i forbindelse med Dalum-ugen, et
projekt som Odense kommune havde givet 100.000 kr. til, tilbudt både en stand og at præsentere en god idé for lokalområdet. Ideen fra undertegnede blev nomineret, men ikke
valgt. Senere blev jeg kontaktet af kommunen, som syntes at
ideen var så god, at der skulle søges penge i Forsøgs- og Udviklingspuljen. Det blev der gjort, med held.
Jeg udviklede min idé på baggrund af, at vi mangler medlemmer i Hjallese Folkedansere og på baggrund af, at man i
vore dage snakker meget om livsglæde, motion og fællesskab
og også på baggrund af skolereformen, hvor bevægelse skal
være en større del.
Det kostede noget energi at få den lokale skole med på ideen, men vi fik aftalt et forløb over fire onsdage med deltagelse af alle 5. og 6. klasserne. Eleverne syntes, at det var fantastisk med levende musik, vi havde både en instruktør og
tre spillemænd med, men der skulle lidt overvindelse til at gå
i takt med hinanden i hånden.
Via en stor indsats lykkedes det os at lære eleverne en rækkedans, en kvadrilledans, lidt forskellige lette trin og at gå
kæde. Både fra elevside og lærerside har evalueringen været
super positiv.
20
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Efter sommerferien kommer igen et forløb, denne gang med
tre gange og så følger en temauge, hvor eleverne via billeder
og film skal lære noget om folkedans, og der kommer en fra
Institut for Idræt og fortæller om sundhed, velvære og motion. Forløbene planlægges i samarbejde med lærerne, når de
er i skema-forløbet.
Projektet omfatter ligeledes kontakt til ældreklubber i nærområdet og dette igangsættes i det tidlige efterår. Der vil blive fortalt om motion, sundhed og livsglæde ved at danse, også i en moden alder.
Den afsluttende del af projektet bliver et møde, hvortil alle
unge som ældre inviteres. Også her vil der komme en fra Institut for Idræt og fortælle om sundhed og motion. En foredragsholder fra Stadsarkivet vil fortælle om det kulturelle ved
dansen og Hjallese Folkedansere vil afslutningsvis fortælle
om foreningernes værdi og om det forpligtende fælleskab.
Hele projektet suppleres med plakater i nærområdet samt
annoncer.
Håber, at andre kan gøre brug af vores erfaring.
Hans Ole Andersen,
fmd. Hjallese Folkedansere

Medlemmerne 

Europeade 2015 i Helsingborg
Lige hjemvendt fra Helsingborg fyldt
med gode oplevelser fra en fantastisk
festival med mere end 6000 deltagere fordelt på 250 hold fra 26 forskellige nationer i Europa!
Vores ungdomshold – ”The Sprouts” –
var, med 11 deltagere mellem 14 og
22 år samt os to ”gamle”, det absolut
mindste hold og dertil eneste repræsentant fra Danmark.
Det var en festival der helt fra ende
til anden var utrolig veltilrettelagt.
Vi var så utrolig heldige at blive indkvarteret på en skole blot 5 minutters
gang fra Arenaen og 10 minutters
gang fra centrum, hvor de fleste aktiviteter skulle foregå.
Torsdag middag havde vi vores første
optræden i Helsingborg Stadspark i
strålende solskin. 30 minutters dans i
fuld ornat – pyh, det var varmt! Men
opvisningen gik godt og publikums-

dansen til slut var vældig populær!
Om aftenen var der åbningshøjtidelighed i Arenaen – en fejende flot kavalkade af 3 minutters shows, hvor
halvdelen af de deltagende nationer
fik lejlighed til at vise et glimt af netop deres lands særprægede kultur. Et
sandt overflødighedshorn af flotte
dragter og kostumer og fascinerende
dans – virkelig en meget stor oplevelse!! Tusinder af glade, dansende
og feststemte mennesker – en helt
ubeskrivelig stemning!
Fredag skulle alle deltagere gå i parade gennem byen.!
Lørdag var det igen tid til at optræde
– denne gang i et specielt børne –og
unge program. Denne dag havde vi
derfor bestemt at optræde i vores blå
kostume, for at vise, at folklore også
kan danses i en udgave med lettere
kostumer.

Søndag var det blevet tid til afslutningsceremonien, hvor det var vores
tur til at være på med et 3 minutters
program. Spændende, nervepirrende
og lidt skræmmende at stå der på
gulvet i fuldt spotlight – på storskærm i en stort set fyldt Arena ( med
plads til 5000 tilskuere!). ( se youtube
video på Danske folkedanseres facebookside)
Til slut blev Europeadeflaget overdraget til næste stævneby, Namur i
Belgien 2016.
En fantastisk og helt ubeskrivelig
stemning – det skal opleves!!
Så hermed en opfordring til at deltage i den næste Europeade 2016 i Namur, Belgien!
Stor tak til de unge fra ”The Sprouts”
for en fantastisk god tur.
Vill og Susanne Plesner-Petersen

Folkedansens dag i Nyvang
Andelslandsbyen Nyvang er et fantastisk sted, hvor man
kan opleve en masse ting fra 'de gode gamle dage'.
Og selv om andelsbevægelsen først starter lige efter den
periode, som vores danse og dragter stammer fra, føler
man, at her hører man hjemme.
Traditionen tro, mødtes vi til folkedansens dag i Nyvang,
og vi havde en pragtfuld dag, som startede med indmarch
af de deltagende hold og alle de flotte faner.
Dygtige dansere har optrådt for os, over 20 spillemænd

fra hele Sjælland har ledsaget danserne, og ind imellem
også spillet til 'legestuedanse'.
Og sikken en masse flotte dragter - det skal ses, det kan
ikke beskrives.
En helt igennem herlig dag, som vi siger tak for - både til
dansere, musikere og tilskuere, vi glæder os allerede til
næste år, som bliver den 14. august.
På region Sjællands vegne,
Hanne Hansen
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Giv plads til
alle tilbud!
Nu har jeg været med til DM for fjerde gang, har opnået flere forskellige
placeringer, samt været tilskuer, så
jeg har prøvet lidt af hvert.
Det sjove er, at jeg elsker en god
konkurrence og vil altid gå efter at
vinde! Men samtidig, hvis jeg ikke
vinder, så var det alligevel det hele
værd. Alle øvetimerne, præcisionen i
trin, fatning, holdning... Alt samlet
gør, at jeg hele tiden udvikler min
dans. For mig gør den ekstra spænding, der opstår ved deltagelse i en
konkurrence, at man fokuserer på en
anden måde. Når man ved andre
kigger på. Bedømmer. Nyder. Nyder
synet af dygtige, kreative dansere.
Når man ser andre, der er vildt dygtige til det de gør og man selv har
samme passion, så får man selv lyst
til at dygtiggøre sig. Man inspireres.
Dette gælder i enhver sammenhæng.
Job, sport, håndværk, you name it..!

Brudager Folkedansere
er igen klar til at starte en ny sæson
den 23. september.
Sidste sæson var præget af forandringer, det viste sig at blive en succes. Vi
havde 3 skiftende ledere, som supplerede hinanden fint i dansen sammen
med gode og stabile spillemænd.
De fleste danseaftener har vi været 4
kvadriller. Vi har dansere, som kommer
hver onsdag helt fra Ærø.
Den 27-28. juni gik vores årlige sommertur til Slukefter Kro. Vi overnattede
og fik en god forplejning. Efter middagen var der selvfølgelig dans, vi havde
en spillemand med. 29 humørfyldte
dansere fyldte vores bus. Det blev som
altid en rigtig hyggelig og god tur.
I løbet af sommeren har der været sommerdans hos et par dansere. Til disse
aftener har vi vores madkurv og kaffe
med. Tillader vejret det danser vi i haven, ellers i telt eller garage. Der danses ca. 1 time og synges et par sange.
Altid med god tilslutning.
22

I perioden 10-18. juni var der Waka festival i byen Akureyri på Island. Vi var
8 dansere og 1 spillemand fra Brudager
Folkedansere. En oplevelsesrig tur.
I uge 29 var der nordisk stævne (Nordlek) i Viborg, her var Brudager Folkedansere også repræsenteret. 4 af vores
dansere, ledere/ musikere deltog i
Nordlek konkurrence og vandt guld.
Den kommende sæson har vi igen 3
skiftende ledere og gode, stabile spillemænd. Håber derfor at foreningen får
samme gode tilslutning, og med samme
aktivitet fremover.
Nedenstående citat er derfor meget betydningsfuldt.
Et citat fra et medlem: Folkedans står
for de 3 F:
Folkelig, Festlig og Fornøjelig
Brudager Folkedansere
Formand, Tove Stenderup
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Mange skænder på hele konceptet
omkring at konkurrere i folkedans.
Men hvorfor ikke blot se det, som
endnu en mulighed for at kunne
samles om folkedansen på? Se på
fordelene, i stedet for ulemperne.
Dermed ikke sagt, at alle behøver
synes om at konkurrere - det er jo
netop idéen med at gøre tingene så
vidt forskelligt - der skal være noget
for enhver smag.
Jeg vil hermed opfordre alle til at
være åbne overfor de forskellige måder, at finde nydelse i folkedansen
på. Der er også nogle, der hellere vil
tage til en festival og danse end til
en legestue, og omvendt, men det
gør jo ikke det ene til et dårligere arrangement end det andet.
Jeg elsker at danse. Jeg elsker at
konkurrere.
Lad tilbuddene udvikle sig. Lad folkedansen udvikle sig.
Vær åben og giv plads til det hele.
Lad folkedansen vokse.
Rikke Rasmussen

annoncer 

Tillykke

Beskrivelseshæfter

80 år

Folkedanse/Gamle danse
Lanciers beskrivelse med noder

Vores dygtige og meget afholdte spillemand Anna fylder
80 år den 13. oktober.
Anna begyndte som spillemand i Hillerød og Omegns
Folkedansere i 1966, og hun
har spillet der uafbrudt lige
siden.
Korsgadespillemændene med Harald og Aage
Thomsen, Erland m.fl. var Annas indgang til spillemandsverdenen. Anna er en skattet forspiller i
store spillemandsorkestre. I mange år var hun
holdspillemand på Kerteminde og Bjerringbro uddannelseskurser, bl.a. for Arne Bech.
Vi i Hillerød og Omegns Folkedansere ønsker Anna hjertelig til lykke med din runde fødselsdag og
ser frem til endnu flere år med dig som spillemand.
			
På foreningens vegne
Karen Hansen

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.

Håndbog over trin og udtryk
i Dansk Folkedans
Hæfterne kan også købes i
LDF's sekretariat.
Åbent:
Tirsdage kl. 10.00-16.00

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

Telefon henvendelse
3314 1958
(Telefonsvarer uden for
åbningstiden)
Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

K L AV E N E SS

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.

Art. 2021
Dame str.

998,-

518,-

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

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

Sølvbryllup
Hjertelig tillykke til Susanne og Vill Plesner-Petersen med sølvbrylluppet den 15. september
2015
Taastrup Folkedanserforening

Guldbryllup
Lørdag den 3.
oktober 2015
fejrer Rise
Larsen og
Hans Jørgen
Larsen i Hundested Guldbryllup. Rise
og Hans Jørgen er i Hundested, ja, i hele Halsnæs
kommune, samt i Folkedanserkredse, et utroligt
populært og vellidt par, som er kendt for deres
store engagement på mange områder.
Hele G.D.V. Hundested Folkedansere og Linedansere vil ønske Rise og Hans Jørgen tusind gange
tillykke med den store dag. Vi, og alle andre som
vil deltage, starter dagen med morgensang på
parrets bopæl klokken 8.00 og derefter er der
morgenkaffe på Galgebjerggård.
Tusind gange tillykke med guldbrylluppet.
På G.D.V. Hundested´s vegne
Mona Leth

Materialer til

Tinknapper

Folkedragter

Blanke – Mønstrede

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

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

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

Arrangement

08.11.15
20.03.16

Tips og ideer til din pardans
Regionsmesterskaber

6/15
6/15

Region Sjælland
10.10.15
08.11.15
20.03.16

Dragtdag på Køge Museum
Tips og ideer til din pardans
Regionsmesterskaber

Køge

6/15
6/15
6/15

Fredericia
Bjert
Gårslev, Børkop

5/15
6/15
4/15
6/15
6/15

08.09.15
27.09.15
05.10.15

Viborg

6/15

19.09.15

Region Syddanmark
19.09.15
17.10.15
30.10.-01.11.15
22.11.15
05.03.16

Kursus i udvikling af egendans
Danse- og Spillemandskursus
Instruktøraspirantkursus
Tips og ideer til din pardans
Regionsmesterskaber

Region Midtjylland
03.10.15

Danse- og instruktørkursus
GÆLDER FOR ALLE REGIONER
Tips og ideer til din pardans
Regionsmesterskaber

22.11.15
05.03.16

6/15
6/15

Region Nordjylland
15.11.15
13.03.16

Tips og ideer til din pardans
Regionsmesterskaber

6/15
6/16

Fredensborg og Omegns Folkedansere Indbyder til:

Oktobertræf 2015 i Silkeborg

Legestue 70 års jubilæumsfest

Dansekursus og
legestue

Lørdag d. 26 september kl. 18.00 ”med spisning” i Endruphallen,
Endrupvej 32 3480 Fredensborg.
Aftenens Program:
Kl. 18. Spisning - 3 retters menu – ” pris kr. 200,00 inkl. legestue”
Kl. 20 Begynder legestuen ”Pris kun legestue kr. 70,00”
Dansen og musikken varetages denne aften af: Inge, Lars og
Anders
Indbetaling for spisning inkl. legestue kr. 200,00 Skal ske på
konto: 6300 1557159 senest d. 18 september ”Husk navn”
Pris Legestue: 70,00 – Betales ved indgangen

Legestue Horns Herreds Folkedansere

Legestue
på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 1, 4060 Kr. Såby lørdag den 26.
september.
Spisning af medbragt mad kl. 18.00. Legestue kl. 19.30, som er
for alle uanset deltagelse i spisning.
Instruktør: Janni Mejer. Musik: Horn Herreds Spillemænd.
Entre: 75 kr. inkl. kaffe m/boller og lagkage.
Alle er velkomne!
P.b.v. Finn Kristensen, tlf. 4640 0221/2327 1398

Folkedans Danmark
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

I år finder Silkeborg & Omegns
Folkedanseres årlige dansetræf
sted Lørdag den 10. oktober i
Lunden, Vestergade 74, Silkeborg.
Dansekursus starter kl. 13.00 og
slutter kl. 17.00. Legestue starter
kl. 19.30 og slutter kl.23.30.
I år har vi fornøjelsen at kunne
præsentere Anette Klint BechDalstrup som instruktør på kurset
og leder af legestuen om aftenen.
Snuptaw leverer musikken til
kursus og legestue.
Deltagerpriser:
Kursus inkl. kaffe: kr. 90,00
Legestue inkl. kaffe: kr. 90,00
Kursus og legestue inkl. kaffe: kr.
160,00
Der kan bestilles aftensmad
(2 retter) for 125,00 kr.
Drikkevarer skal købes.
Tilmelding senest lørdag d. 4.
oktober:
Teddy Schøler: 24798559 eller
formand@totrin.dk Astrid
Kristensen: 21680068 eller
ak@totrin.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, Folkedans Danmarks sekretariat, Enrumvej 6a, 5270 odense N, trinogtoner@folkedans.dk, tlf. 6618 5860.

Aktivitetskalender

Dato

Region Hovedstaden

