Trin & Toner

Nr. 7 · Oktober 2015 · 86. årgang

Medlemsblad for Folkedans Danmark og Spillemandskredsen

Trin & Toner

Nummer 7 – Oktober 2015 – 86. årgang

Udgiver
Folkedans Danmark og Spillemandskredsen

Redaktion
Trin&Toner, Folkedans Danmark,
Enrumvej 6A,5270 Odense N
Tlf. 6618 5860,
e-mail: trinogtoner@folkedans.dk
Stof og annoncer til næste blad skal være
redaktionen i hænde senest den 4. oktober
2015.
Der kvitteres for modtagne indlæg.
Hvis du ikke modtager en kvittering, så ring
venligst til Sekretariatet.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere
og forkorte indsendte tekster.
Indholdet i indsendte tekster er ikke nødvendigvis udtryk for Landsforeningernes holdning.

Bestilling af abonnement
Trin&Toner, Folkedans Danmark,
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr. 87284263
Årsabonnement (8 numre)
kr. 190,00 portofrit tilsendt.
Udlandsabonnement: kr. 110,00 + porto.
Adresseændring i årets løb skal meddeles det
lokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsens kasserer samt sekretariatet.

Annoncepriser
Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr.
for 50 kr.
Foreningsannoncer for medlemsforeninger
(7,5 x 5 cm) 250 kr.
1/8 side (7,5 x 5 cm) 1.000 kr. (20% medl. rabat)
1/4 side (7,5 x 10 cm) 1.900 kr. (20% medl.
rabat)
1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) 3.300 kr.
(20% medl. rabat)
1/1 side (15,5 x 22 cm) 5.400 kr.
(20% medl. rabat)
Faste annoncer for et helt år (8 numre) – kontakt
redaktionen.
Priserne er inkl. moms!
Dette nr. er indleveret til postvæsenet den 28.
september 2015.
Bladet udkommer den 1. torsdag i måneden.

Layout og tryk:
Jørn Thomsen Elbo A/S. Svanemærket trykkeri,
licens 541 601. Trykt med vegetabilske farver
uden opløsningsmidler på officielt miljø
godkendt papir.

Forsidefoto:
Brudager Folkedansere på Island

Indhold
Folkedans Danmark
Få nemt flere penge i
foreningerne
Regionskonference
og stævnepræsentation
Årets julekalender

Regionerne
3
4
6

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Nordjylland

12
12
12
12

Medlemmerne
Kurser
Nytårskursus på Højskolen
Snoghøj 2016

7

Islandstur
Dansens dag på
Frilandsmuseet
50 år med folkedans
En kæmpe overraskelse

8
8
9

B&U

13
14
15
15

Landsstævne
Søren Steen Andersen
Dragterne i Assens 2016
Historie

Spillemandskredsen
Nytårskursus Snoghøj
den 1.-4. januar
Spillemandskalenderen

10
11

B&U på regionskonferencen

14

Annoncer

15

Aktivitetskalender

16

Årets sidste udgave
af Trin & Toner udkommer i
begyndelsen af november
Husk derfor, at eventuelle arrangementer, der foregår i december
eller januar måned, skal annonceres i november-nummeret.
Sidste frist for indsendelse af indlæg er den 4. oktober
Venlig hilsen Dorthe

Folkedans Danmark

Få nemt flere penge i
foreningerne

V

i nærmer os kontingentbetalingen til Folkedans Danmark. Dette er altid et kritisk tidspunkt, hvor vi ved, at
en del foreninger overvejer, om de skal fortsætte deres
medlemskab af Folkedans Danmark. Ofte hører vi, at foreningen ikke har penge nok, så de har ikke længere råd til at betale for medlemskabet. Dette er jeg naturligvis meget uforstående overfor, da jeg ikke kan se, at et kontingent på 150 kr.
for at være medlem af verdens eneste landsdækkende organisation, som har som formål at udvikle og bevare folkedansen, er meget. Men da det alligevel er et faktum, at en del
foreninger tænker på udmeldelse, vil jeg her komme med
nogle ideer til at få flere penge i foreningskassen.

OK benzin kort
OK benzin støtter lokalsporten. Hvis foreningen har en aftale
med OK benzin, giver OK 6 øre til foreningen, hver gang der
bliver tanket. Det eneste der kræves
er, at foreningen er tilmeldt OK
benzins sponsoraftale og at foreningens medlemmer samt andre, der ønsker at støtte foreningen, har et OK kort, der er
registreret til at støtte foreningen. Læs mere om sponsoraftalen på www.ok.dk

KlubLiv Danmark
KlubLiv Danmark er en forening, der arbejder for at skaffe
sponsorbeløb til lokalforeningerne. KlubLiv Danmark fungerer på
den måde, at der er en hel
masse forretninger, både kæ-

der og lokale, der har lavet sponsoraftale med KlubLiv Danmark. De støtter så foreningen med en vis procentdel af det
handlede beløb. Lokalforeningen skal melde sig ind i KlubLiv
Danmark, derefter skal medlemmerne og andre interesserede
tilmelde deres dankort eller visa kort. Når der så bliver handlet i de forretninger, der giver sponsorater, med det kort der
er tilmeldt, så får lokalforeningen automatisk penge ind på
kontoen. Læs mere om tilmelding af foreninger og medlemmer på www.klublivdanmark.dk

Salg af julekalendere
Folkedans Danmark udgiver hvert år en skrabejulekalender.
Ved salg af disse går der et beløb til Folkedans Danmark og
der går et beløb til lokalforeningen. Lokalforeningen tjener
10 kr. til lokalforeningens egen konto pr. solgt kalender. Det
er muligt at bestille flere kalendere end dem, der normalt tildeles en forening.
Dette var blot nogle af de måder, hvorpå foreningen kan tjene lidt nemme penge. Der er også en del andre måder at tjene penge til foreningskontoen på, men disse kræver ofte mere arbejde. F.eks. kan man stege og sælge fiskefileter eller
andet til den årlige byfest, eller stå for forplejningen til diverse arrangementer i lokalområdet, f.eks. det lokale dyrskue.
Man kan også indgå aftale med lokale firmaer, f.eks. teltudlejning, omkring arbejdskraft ved større arrangementer, hvor
foreningen så får penge til kontoen. De i dette afsnit nævnte
ting, mener jeg dog man skal overveje nøje, da det først og
fremmest må være folkedansen og –musikken vi mødes omkring. Men for at tjene penge til et jubilæum eller en foreningsrejse til udlandet kan dette være en mulighed. Det kan
også, hvis det bliver grebet rigtigt an og der er enighed i foreningen om arbejdet, styrke sammenholdet i foreningen.
Jan Kirk Todsen
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Folkedans Danmark

Regionskonference
og stævnepræsentation
29. august i Assens
Lørdag den 29. august mødtes repræsentanter fra regionsbestyrelserne med
styrelserne fra Folkedans Danmark og
Spillemandskredsen i Assens.
Arrangementet startede kl. 10.00, og
efter at Jan Kirk Todsen havde budt
deltagerne velkommen på de to styrelsers vegne, blev landsstævnet præsenteret af formanden for stævneudvalget,
Bent Hansen.
Rammen om landsstævnet 2016 vil være Arena Assens, byens kulturcenter,
der er opbygget i en tidligere sukkerfabrik. Her vil der blive kurser og workshops, legestuer, salgsudstillinger,
stævnekontor og cafe. Et andet sted
hvor der skal være musik og dans m.m.
er Skovpavillionen. Det er en gammel
træbygning fra 1884, men helt nyrenoveret. Skolelogi bliver på Pilehaveskolen, der kun ligger ca. 600 meter fra
Arena Assens, hvis man skyder genvej
gennem parken, og stævnecamping bliver meget tæt på stævneområdet.
Programmet kommer til at indeholde alle de kendte arrangementer som legestuer, kurser, kirkekoncert i Fyns næststørste kirke, men der bliver også plads
til nyskabelser. F.eks. vil alle regionsopvisninger i byen komme til at foregå
4
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onsdag, hvor byen bidrager med Assens
for fulde sejl. Det er et købstadsmarked
med markedsboder, og havnen vil blive
fyldt med bevaringsværdige træskibe.
En anden nyhed er baggårdsdans og
musik i alle Assens hyggelige baggårde.
Der bliver naturligvis også lejlighed til
at stifte bekendtskab med alle byens og
Vestfyns herligheder ved byvandringer
og udflugter. Her kan i flæng nævnes
bryggeribesøg, vinsmagning, bilmuseum, tur til Bågø og besøg på en herregård. I januarnummeret af Trin & Toner
vil der som sædvanlig komme en fyldig
omtale af hele programmet og alle arrangementerne.
Efter en lille rundtur til stævnefaciliteterne var alle godt sultne efter frokosten, som Assens Folkedansere havde
sat på bordet i Skovpavillionen.
Efter frokosten startede regionskonferencen med en orientering fra de to
styrelser. Bl.a. orienterede Jan Kirk Todsen om situationen på sekretariatet,
hvor Dorthe Topp Larsen for fremtiden
vil være den eneste sekretær og Egon
Agerskov om det nye tiltag, hvor foreningerne selv skal præsentere deres
forening på folkedanseren.dk, hvor der
så bliver henvisning til foreningens op-

lysninger fra både Folkedans Danmarks
og regionernes hjemmesider.
Herefter kom Jeanne Hermann med et
oplæg omkring strukturen i Folkedans
Danmark og samarbejdet mellem styrelsen og regionerne. Forsamlingen blev
herefter bedt om at sætte sig i en stor
rundkreds, og med Henning Skov som
ordstyrer blev diskussionen givet fri.
Der kom mange synspunkter frem under denne diskussion. F.eks. om regionerne skal nedlægges, hvorfor kommer
foreninger ikke til regionens møder,
danser man folkedans i stedet for at
være folkedanser, ved lokalforeningerne hvad regionen er og hvad den laver,
er foreningskulturen stivnet i gamle bekendtskaber og traditioner, så det er
svært for nye at ”komme ind”, manglen
på ungdom i foreningerne, har konkurrencer ødelagt folkedansen osv Nogen
egentlig konklusion kunne man nok ikke drage af denne diskussion, men en
hel del tanker til overvejelse.
Efter en tiltrængt kaffepause fordelte
deltagerne sig i de forskellige emnegrupper, for en nærmere drøftelse af de
enkelte områder.
I formands- og kasserergruppen fortsatte man med emnet omkring strukturen

Folkedans Danmark

inden for Folkedans Danmark og samarbejdet mellem landsforening og regioner. I dansegruppen gik snakken omkring regionskonkurrencerne, og om
hvordan nye dansere modtages i foreningerne og de ting der gøres rundt
omkring for at gøre foreningen ”interessant” for medlemmerne. PR-gruppen
havde den nye hjemmeside på programmet samt mulighederne for et
nærmere samarbejde mellem Folkedans
Danmarks og regionernes PR-udvalg. I
dragtgruppen var der et foredrag om
hvergarnsstoffer og der var en orientering om dragtudvalgets arbejde. De forskellige regionsrepræsentanter fik også
lejlighed til at orientere om arrangementerne i de enkelte regioner, og det
blev diskuteret hvordan de forskellige

dragtudvalg kan støtte hinanden. I
B&U-gruppen blev der gennemgået og
diskuteret B&U-arbejde. Både på landsplan og i de enkelte regioner.
Efter en lang dag mødtes alle så til en
gang lækker aftensmad, inden deltagerne startede hjemturen. Hele dagen
var det Assens Folkedansere, der var
værter og stod for alle de praktiske arrangementer og sørgede for, at alle deltagere fik mad og drikke. Stor tak til jer
alle sammen.
Styrelsen
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Folkedans Danmark

Årets julekalender
Dorthe har lige gjort mig opmærksom på, at jeg skal skrive
noget om vores julekalendersalg. Godt det samme, for det
havde jeg slet ikke tænkt på. Det er jo stadig sommer.
Men det har fået mig til at tænke på, hvorfor det nu er, at vi
skal sælge julekalendere.
Der er et stærkt argument, at det er vedtaget af landsforeningens årsmøde, at vi skal sælge julekalendere. Det er vi forpligtet til at efterkomme i Styrelsen. Samtidig betyder det
rigtig meget for landsforeningens økonomi. Alternativt skal
kontingentet sættes op, og det vil vi jo helst ikke.
Men det betyder også meget for min egen forening, vi tjente
kr. 2.500 sidste år – penge vi slet ikke kan undvære.
Ellers er der ikke ændret noget vedr. kalendersalget:
• De bliver fordelt til foreningerne i starten af oktober, vi
fremsender 3 per medlem i foreningen, idet det er det antal, der indgår i det budget, som blev vedtaget på årsmødet. Hvis I vil have flere, skal I bare sige til, for så skal vi
nok klare det også.
• Salgsprisen er 30 kr., hvoraf de 10 kr. går lige ned i foreningskassen.
• Man kan bruge julekalenderne som gaver, ud over os selv,
køber jeg en til hver af mine børn og børnebørn – tænk
hvis en af dem vandt kr. 50.000. Hvis de ikke vil skrabe
6
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dem som julekalendere, kan de jo bare bruge dem som et
hvert andet skrabelod.
• Og så er vores julekalender helt speciel, for det er Rikke,
der har tegnet den igen i år.
Første præmien er nemlig på kr. 50.000 – Så er der to præmier på kr. 10.000 og fem præmier på hver kr. 5.000. Og der
er en masse 4., 5. og 6. præmier.
Det er jo ikke så ringe endda – jeg håber, at I har mod på at
sælge kalendere igen i år. Held og lykke med det.
Hilsen fra Bent,
formand for PR-udvalget

PS
Sidste år havde min forening nogle kalendere, vi ikke kunne
få solgt, men så lavede vi en aftale med den lokale pensionistforening om at dele 10'eren, og så blev de sidste solgt
også.
Måske kender du en skoleklasse eller et fodboldhold, der
gerne vil tjene til en rejse eller lignende, så kontakt dem. Vi
har også haft succes med at sælge kalendere på det lokale
bytorv, og ved Brugsen. Der er mange muligheder.

kursus

Nytårskursus
på Højskolen Snoghøj 2016
Dansekurset, der altid er fyldt til sidste plads

Kom og vær med på et af
Danmarks mest populære
folkedanserkurser
Inpirationskursus i folkedans på Højskolen Snoghøj 1. – 4. januar 2016.
Kurset, hvor der læres mange, nye danse til fabelagtig, god spillemandsmusik
– samtidig med, at hygge, socialt samvær, tradition og glade mennesker har
højeste prioritet.
Skynd dig med din tilmelding – der
er rift om dette kursus!!!!
Folkedans Danmark indbyder til det traditionelle inspirationskursus i folkedans
på Højskolen Snoghøj, 7000 Fredericia i
dagene 1. – 4. januar 2016.
Ankomst den 1. januar kl. 14.00-15.00.
Afrejse den 4. januar efter middag.

Danseinstruktører:

Medbring:

Annika Vestergaard, Odense
tlf. 40789615
Anders Nielsen, Solrød
tlf. 53836606

Skiftesko (skal bruges i salen). Husk
sengelinned og håndklæder.

OBS:

Spillemænd:
Ove Andersen, Øster Bjerregrav
tlf. 86410041
Bent Melvej Nielsen, Viborg
tlf. 86637372
Kristian Jørgensen, København
tlf. 20856025

Hefter:
Ved undervisningen benyttes fortrinsvis
hefterne ”Gamle danse fra Himmerland &
Hefte III". Hefterne kan købes på kurset.

Pris:
For kursus, logi og forplejning 1.925,- kr.

Kurset, som holdes sammen med Spillemandskredsen, er beregnet for både
danseinstruktører og dansere, der ønsker nogle oplevelsesrige dage med folkedans og spillemandsmusik.
Selv om kurset er baseret på et vist
kendskab til dansk folkedans, vil dansere med blot et par sæsoners erfaring
kunne få et udmærket udbytte af dette
kursus.
I programmet er der naturligvis også
indlagt en sangtime eller to, hvor vi
synger efter vores sangbog samt et kulturhistorisk foredrag, hvor der fortælles
om danse- og musikhistorie fra forskellige områder.
Den sidste aften skal vi selvfølgelig have fest, så har du idéer til underholdningen, så tag dem endelig med, så vi
kan få en hyggelig og fornøjelig aften
ud af det!

For kursus, excl. logi og
forplejning

925,- kr.

Indkvartering:
Indkvartering på skolen er på to- eller
tresengsværelser, indkvartering med
madras på gulvet kan forekomme. Prisen for logi er incl. dyne og pude. (Hvis
der er specielle ønsker, skal det angives
ved tilmelding).

Tilmelding og betaling: Tilmelding foregår via hjemmesiden www.folkedans.dk
og betaling foregår her med betalingskort eller kreditkort.
Der åbnes for tilmelding den 12. oktober 2015 kl. 00.00.
Tilmelding senest den 15. november
2015.
Sekretariatet modtager ikke tilmeldingsskemaer, som ikke er elektroniske.
Ved afbud tilbageholdes 10% af kursusudgiften til administrationsomkostninger.
Tilmelding foregår efter først-til-mølleprincippet, og hvis kurset bliver overtegnet, modtager de sidst tilmeldte besked herom. Dette betyder, at deltagelse kan påregnes, hvis man ikke modtager anden besked.
Deltagerliste og program vil blive udsendt primo december.
Vel mødt for både nye og ”gamle” deltagere til nytårskurset på Snoghøj.
Per Sørensen,
kursusleder

Kursusleder:
Per Sørensen, Ravnevej 14,
6000 Kolding, tlf. 30275069
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landsstævne

Borgmester:

Søren Steen Andersen
Kære folkedansere, hjerteligt velkommen i Assens i 2016! Her hos os går vi
meget op i det folkelige, og vores historie binder en sløjfe tilbage til, da folkedansen blev til. Hos os balancerer vi
mellem det moderne og det gamle –
det, vi alle kommer fra. Vi har flot natur,
klassiske bygninger, kyst, skov og bakker og nogle af de mest moderne og
stærke virksomhedsbrands. Vi er af en
kultur, hvor vi frivilligt gerne går til
hånde for den fælles sag. Hvor foreningsarbejde er en del af DNA'en. Så

8
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meget, at det frivillige islæt, som alle er
enige om vil være en integreret del af
fremtidens velfærdssamfund, er en naturlighed for os. Derfor er vi en af de
kommuner, der er mest fremme i en ny
frivillighedskultur, som er implementeret i hele vores organisation og blandt
vores 41.000 borgere. Vi bor i en landkommune med en perlerække af mindre
og mellemstore byer. Assens Købstad
med sin stærke historie som overgangssted fra Tyskland til Hovedstaden, med
købmandsgårde, toldbod, jernbane,
sukkerfabrik, "Sølvmanden" Frederik
Ernst, Familien Plum, komponisten Jacob Gade, modstandsmanden Toldstrup,
søhelten Peter Willemoes, folketingsmanden Klaus Berntsen og mange andre, der har tegnet byen gennem årene.
Til en nutid med spændende udstillinger i Tobaksgaarden af Jim Lyngvild, en
hovedgade, der blev præmieret som
Danmarks flotteste, en sukkerfabrik der
blev til rådhus, politistation, "Pulsen" og
Arena Assens. Vi har virksomheder som
Plum, Raunsborg, Vestfyens Bryggeri,
Frejdal Bryggeri, Summerbird, Scandinavian Tobacco, Broen Ventiler, m.m. Vi
har det hele her i smørklatten på Fyn.
Og vi byder gerne velkommen til Jer. I
skal være velkomne.

Dragterne
i Assens
2016
I Assens vil dragterne være i centrum. Lidt anderledes end det plejer til landsstævner. Der vil blive
en udstilling i selve halområdet
med blandt andet gamle originale
strikkede dragtdele. Så kan man
beundre dem, når der bliver et ledigt øjeblik i musik og dans.
I samme område kan man også
finde dragtkopier udstillet.
Onsdag, når der er Assens for fulde sejl, vil der ved havnen blive
vist forskellige dragtsyningsteknikker. Og om tirsdagen vil der
være workshops med strik og løslommer. Kom og få inspiration, så
du måske efterfølgende kan komme i gang med din egen dragt.
Ved festforestillingen om fredagen
bliver der en ”dragt”-overraskelse.
Så kom til Assens og nyd synet af
alle de flotte dragter, som kan blive luftet bl.a. til åbningen i det
grønne. Jo flere vi er i dragter, jo
festligere ser det ud .

landsstævne 

Historie
I 1884 sagde C.F.Tietgen, ”at nu står solen op i vest” her blev Assens Sukkerfabrik, Tobaksfabrikken, Bryggeriet og
Skovpavillonen grundlagt. Senere er
også Summerbird kommet til ”Syndernes By”.
Assens er anlagt ved et gammelt færgested mellem Fyn og Slesvig. En bugt
dannede en god naturlig havn, og beliggenheden ud til Lillebælt var fordelagtig for handel og transport.

Middelalderbyen
Byen blev formentlig købstad i
1200-tallet. Færgestedet spillede allerede i middelalderen en betydelig rolle,
og navnlig i 1500-tallet udførtes en

større kvægeksport fra byen. Men selvom mange Assens-købmænd var ganske velhavende, var byens oplandshandel ikke overvældende.

konkurrence fra nabokøbstæderne, men
tillige fra en række nye stationsbyer
langs jernbanestrækningen. Med tabet
af Slesvig i 1864 blev færgeforbindelsen desuden indstillet.

Købstaden 1536-1850
I 1600-tallet blev Assens hårdt ramt af
både Svenskekrigene og de dårlige
handelskonjunkturer, og byen stagnerede. Dog var byen fortsat det vigtigste
færgested mellem Jylland og Fyn. I slutningen af 1700-tallet begyndte det igen
at gå fremad for byens næringsliv.
Skibsfarten fik atter betydning, og i
1822 blev havnen fornyet. Men med
etableringen af jernbanen til Tommerup
i 1865 fik Assens ikke blot skærpet

Fra 1900 – Nutiden
Med Genforeningen i 1920 fik Assens
atter mulighed for at åbne færgeforbindelsen til Sønderjylland, og den fungerede frem til 1972. I 1900-tallet havde
Assens en middelstor industri. Sukkerfabrikken var stadig dominerende, men
også forskellige metal- og levnedsmiddelvirksomheder havde slået sig ned i
byen. Rollen som oplandsby var ligeledes vigtig, men som handelsby lå den
dog, som de fleste øvrige fynske købstæder, i skyggen af Odense, og århundredet ud forblev væksten beskeden.
Således forøgedes indbyggertallet kun
fra cirka 4.600 i 1901 til godt 5.800 i
2004, hvilket svarer til en vækst på 25
procent.
Assens har ud over administrative funktioner en alsidig industri og flere handelsvirksomheder. Industrien, der i
2002 sammen med håndværk stadig
beskæftigede hele 28 procent af de erhvervsaktive assensborgere, dækker
blandt andet et mindre skibsværft, metalindustri og kemisk industri samt
Bryggeriet Vestfyen. Daniscos Sukkerfabrik, der i mere end hundrede år hørte
til egnens største arbejdspladser, blev
lukket i december 2006. Seks vestfynske kommuner med et samlet indbyggertal på 41.816 blev ved kommunalreformen i 2007 lagt sammen til Assens
Kommune, hvori Assens er det administrative centrum. Byen havde i 2004
5.841 indbyggere.
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spillemandskredsen

Nytårskursus
Snoghøj den 1.-4. januar
Musik fra Himmerland og Hefte III
Spillemandskredsen indbyder til det
traditionelle Nytårskursus på Snoghøj
højskole.
Kurset afholdes sideløbende med Folkedans Danmarks dansekursus, der ligeledes har temaet, Himmerland og Hefte
III

Årets instruktørteam:
Mette Kathrine Jensen på harmonika og
Kristian Bugge på violin.
Den helt centrale del af kurset er sammenspil i stort orkester og små grupper.
Ud over det, vil der også blive morgenrytmik og instrumental undervisning. Vi
10
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har en sangtime og et kulturhistorisk
foredrag sammen med dansekurset,
derudover er der også en kirkekoncert
og spil til legestuer.
Mette Kathrine og Kristian har mange
spændende ting i støbeskeen til årets
temaer. Bl.a. vil vi komme til at spille
musik af Evald Thomsen og Otto Trads.
Kirkekoncerten er lagt i hænderne på
os spillemænd, og det er her, du har
mulighed for at spille et nummer enten
alene, sammen med din spillemakker
hjemmefra eller en kursusspillemakker.
Hvis du allerede nu ved, du gerne vil

underholde, så skriv det endelig ved tilmeldingen.
Den sidste aften er der festaften, hvor
vi bl.a. spiller koncert i stort orkester,
danse- og spillekursister underholder
og efterfølgende er der legestue. Vi håber på mange gæster til festaftenen, så
husk at invitere gæster. Har du ideer til
underholdningen, så hold dig ikke tilbage, det skal gerne være en rigtig
festlig aften.
Kurset er et niveau: II – III kursus i Spillemandskredsen, læs mere om niveau
på www.spillemandskredsen.dk eller i
kursusfolderen fra Spillemandskredsen.

spillemandskredsen

Kursussted:

Pris

Snoghøj højskole
Højskolevej 9
7000 Fredericia

2950,For spillemandskreds medlemmer
2100,Indbetales på konto: 9 736 158 (startkode 01). (Din tilmelding er først endelig registreret, når du har betalt)

Ankomst/afrejse
1. januar kl. 14.00 – 15.00/ 4. januar
efter frokost

Tilmeldingsfrist:
Indkvartering
På 2 eller 3 sengs værelser, hvor der
kan forventes opredning på madrasser
på gulvet. Individuelle ønsker opfyldes,
så vidt det er muligt. Dyner og puder
forefindes, medbring selv sengelinned
og håndklæder.

Senest d. 15. november 2015 på www.
spillemandskredsen.dk eller direkte til

Kursusleder
Dorthe Linde Jørgensen, Bjørnborgvej
6, 9300 Sæby Tlf. 98469083
e-mail: trut@klarinetten.dk

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

Region Nordjylland, Spillemandskursus
Lørdag den 7. november, Sæby

Spillemandskalenderen

Nytårskursus
Den 1.-4. januar 2016, Snoghøj
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Det sker i
din region
Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Nordjylland

Søndagsdans

Søndagsdans

Lørdag den 24. oktober

Søndag den 8. november kl. 10-16 holder vi Tips og Tricks / Tips og ideer
sammen med Region Sjælland. Dette er
optakt til Regionskonkurrencen, som afholdes søndag den 10. april 2016
Alle kan være med, også selv om du ikke lige ved, om du vil deltage til regionsmesterskabet.
Få pardansen til at hænge sammen
Instruktør: Mette Inge og Per
Stedet er ikke endeligt på plads men
kommer senere – hold øje med opslag
og hjemmesiden.
Helle og Hanne
Indbydelser og opslag sendes til foreningerne når stedet har godkendt aftalen.

Søndag den 8. november kl. 10-16 holder vi Tips og Tricks / Tips og ideer
sammen med Region Hovedstaden.
Dette er optakt til Regionskonkurrencen, som afholdes søndag den 10. april
2016
Alle kan være med, også selv om du ikke lige ved, om du vil deltage til regionsmesterskabet.
Få pardansen til at hænge sammen
Instruktør: Mette Inge og Per
Stedet er ikke endeligt på plads men
kommer senere – hold øje med opslag
og hjemmesiden.
Helle og Hanne
Indbydelser og opslag sendes til foreningerne når stedet har godkendt aftalen.

Koreografikursus for instruktører

Legestue
Region Hovedstadens Seniorudvalg i
samarbejde med Gribskov Folkedansere
indbyder til legestue for danseglade
yngre, ældre, pensionister og andre interesserede Søndag d. 15. november
2015 kl. 13.30-16.30
Stedet er: Kulturhuset, Storesal og Sideskibet, Skolegade 43, 3200 Helsinge.
Kom og få en hyggelig eftermiddag.
• Gode danse under ledelse af Jannie
Mejer
• Levende spillemandsmusik leveret af
Bent Caspersen og Keld Tachau
• Fællessang under kaffen
Pris: 60 kr. inkl. kaffe/te, boller og lagkage.
Tilmelding senest torsdag d. 5. november til Bodil på tlf. 48709498 eller Lissy
på tlf. 43733198.
Indbydelse og kort kan hentes på regionens hjemmeside.
Med venlig hilsen
Seniorudvalget i Region Hovedstaden
og Gribskov Folkedansere

12
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Region Syddanmark
Søndagslegestue
i Tinghøj Forsamlingshus, Stilbjergvej
57, 6800 Varde Søndag den 22. november 2015 kl. 13.30 – 17.00
Instruktør: Lone Schmidt
Musik: Fens + Bente
Vi serverer kaffe/te med boller og lagkage
Entre for medlemmer inkl. kaffe 65,- kr.
og for ikke medlemmer 75,- kr.
Spillemænd udefra er velkomne, I får
gratis entre og kaffe.
Tilmelding senest den 14. november til
en af følgende:
Inger Gigl: tlf. nr. 26743537
mail. inger.gigl@gmail.com
Grethe Ladefoged tlf. nr. 24458830
mail. thogre@bbsyd.dk
Ved tilmelding vil vi gerne have jeres
navn, tlf. nr., medlemsnummer af Danske Folkedansere og hvilken forening I
danser i.
Folkedans Danmark
Region Syddanmark, Seniorudvalget

på Sæbygårdskolen, Sæbygårdvej 34,
Sæby. Sidste tilmelding er 10. oktober –
se indbydelsen på www.folkedans.dk –
Region Nord.
Lørdag den 7. november kl. 13.00-17.30
dansekursus med instruktør Lone
Schmidt på Sæbygårdskolen, Sæbygårdvej 34, Sæby.
Sidste tilmelding er 30. oktober.
Se indbydelsen på www.folkedans.dk –
Region Nord.
Lørdag den 7. november kl. 19.00 –
legestue med instruktør Lone Schmidt
og musik af et stort spillemandsorkester
under ledelse af Karsten Søndertoft Pedersen i Kulturhuset, Rådhusvej 2, Sæby. Sidste tilmelding er 30. oktober.
Se indbydelsen på www.folkedans.dk –
Region Nord.
Kirsten Svendsen, PR-udvalget.

Rejseudvalget har rejsefest/valg
Fredag den 16. oktober 2015 kl. 17.00
på Toftegårdscentret, Toftegårdsvej 2,
9381Sulsted, afholdes der rejsefest/valg
til bestyrelse for 2015/16 samt valg af,
hvor rejsen skal gå hen i 2016.
Vel mødt til en hyggelig aften.
Der er følgende program:
Kl. 17.00: Valg m.v. (Dagsorden vil foreligge til mødet). Eventuelle forslag til
dagsorden ønskes fremsendt senest
den 11.10.2015.
Kl. 18.00: Middag, pris pr. deltager ca.
150,00 kr. Drikkevarer, service, bestik
m.m. medbringes.
I løbet af aftenen serveres kaffe og
æblekage. Dans til ca. kl. 23.
Husk sangbogen og det gode humør.
Tilmelding senest den 11.10.2015 på tlf.
98 26 11 15 Keld Pedersen.
Rejseudvalget for folkedansere
i Region Nordjylland.

medlemmerne 

Islandstur
Der var Vakafestival fra 10.-13. juni i
Akureyri. 16 folkedansere og 2 spillemænd deltog. Vi tog fra København til
Keflavik på Island.
Da vi ankom kørte en bus os til Akureyri i det nordlige Island.
Turen gik ud på, at vi skulle deltage i
Vakafestival dvs folkedans fra Island,
folkedans fra Danmark, Riverdans fra
Australien, sang og spil fra flere lande.
Vi dansede også i gaderne samme dag,
som der var Festival. I dagene op til opvisningen var der workshops, med alle
hold dansere, koncert med sang og musik. Det var meget spændende at være
med til.
Vi havde også tid til at se på byen. For
at nævne lidt så vi den store flotte kirke, samt den botaniske have. En aften
var 7 fra gruppen ude og sejle for at se
hvaler.
På busturen tværs af Island så vi rigtig
meget Wrap foder i lange rækker. De Islandske bønder er forberedt på vulkanudbrud, som giver lava støv og aske.
Dvs markerne bliver også uegnet til foder, derfor har de et års foder på lager.
Aftenen kom, hvor vi skulle give opvisning. Da vi kom hjem efter denne festaften var vi slet ikke trætte. Det var lyst
hele døgnet, men denne aften /nat kom
vi ikke i seng før kl. 2.30. Vi skulle lige

se solen gå ned kl. 1.00 og stod op igen
kl. 2.00. Et rigtig flot syn.
Den 14. juni var vi i Myvatn, et område
med gl. lava udbrud. Det er helt ubeskriveligt. Herefter kørte vi til noget,
som hedder Helvedes køkken. Her kogte jorden rigtig mange steder. Vi sluttede med at se nogle store flotte vandfald, ja naturen er fuld af kræfter.
Vi skulle med et fly fra Akureyri til Reykjavik, hvor vi skulle bo resten af turen.
Den første dag i Reykjavik havde vi fri
til at se på butikker, alle de flotte ting i
uld. Rigtig mange købte også noget
med hjem.
Anden dag var vi blandt andet ude og
se endnu et vandfald.
Den sidste dag havde vi en buschauffør,
som gjorde meget ud af at vise og fortælle om sit land. På turen var vi i det
område, hvor der var vulkanudbrud for
få år siden. Her var der lavet en film på
20 min. om en islandsk bonde med familie. Hold da op det var gribende. På
filmen kunne vi fornemme frygten i deres øjne. Vi så, hvordan de kæmpede
med dyrene, medens den glødende lava kom ned af fjeldet og efterlod sig så
meget aske, at det kunne graves væk
med gravemaskine på markerne, husene blev spulet/vasket. I dag fremstod
det som et velholdt landbrug. Her fik vi

virkelig øjnene op for et heltemodigt
folk.
Vi skulle også prøve at bade i de varme
kilder, Ih hvor var det dejligt. Som noget af det sidste vi så på vores tur var
Islands største vandfald Gullfos.
Vi kørte også igennem et område med
Geysir.
Det var lidt om 8 dages gode oplevelser.
En uge med lys døgnet rundt, helt perfekt. Det kan være svært at få alt med,
for der var mange indtryk, som også
kan virke lidt barske.
Holger og Tove
Dansere fra Brudager Folkedansere

70 års Stiftelsesfest
i Aarhus
Folkedansen 1945, Aarhus fejrer 70 års
Stiftelsesfest
Lørdag den 31. oktober kl. 19.00-22.30 i
Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej,
8200 Aarhus N.
Fanerne føres ind kl. 19.30. Entre m.
kaffe/ the 90.- kr.
Tilmelding senest den 19. september til
Rise tlf. 22333058 eller 86290463
Vi håber mange vil komme og fejre aftenen
sammen med os. (Husk at meddele hvis
der er diabetikere som deltager)

Bestyrelsen i Folkedansen 1945
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Medlemmerne 

Dansens dag på Frilandsmuseet 30-08-2015
Her igennem skal lyde en tak til alle jer
der var på frilandsmuseet og give opvisninger af forskellig art. Vejret holdt
næsten programmet igennem og det
var Frilandsmuseet og vi glade for, vi fik
opfyldt programmet fuldt ud.
Vi var ca. 200 aktive folkedansere og
spillefolk derude, for at vise at folke-

dansen stadigvæk lever. Dejligt var det
også at se de unge dansere give deres
opvisninger og særligt at vise, at det ikke altid behøver at være i de traditionelle dragter, men det kan de også,
hvis det er det der kræves.
Til slut vil jeg opfordre alle til at bakke
op om folkedansen i Tivoli den 29. maj

2016 og skulle I ikke have tilmeldt jer
endnu, så send en mail til Leif Madsen
på helleogleif.madsen@mail.dk så jeg
kan få lavet et godt program.
Endnu engang tak for jeres opbakning
til Frilandsmuseet.
FD Region Hovedstaden Leif Madsen

B&U

B&U på regionskonferencen
Til regionskonferencerne i Frederikshavn i 2013 havde vi inviteret B&U-instruktører til at komme og deltage i konferencen, der ellers kun er for udvalgsmedlemmer i regionerne. Vi
fik helt exceptionelt lov til at invitere lige dem vi ville. Derfor
annoncerede vi i Trin & Toner, på Facebook og i den skriftlige invitation, der sendes ud til regionerne efter B&U-instruktører. Desuden henvendte vi os direkte til 20 B&U-instruktører og inviterede dem. Tanken var, at instruktørerne skulle
samles i en erfagruppe. De skulle lære hinanden at kende og
samarbejde på tværs af foreningerne – med Sjællandske
”Smutten” som forbillede. Hvis børnene lærte hinanden at
kende på tværs af foreningerne, ville det være nemmere at
mødes og følges til stævner og legestuer. Der kom 4, hvoraf
kun de to var B&U-instruktører.
Hmm…vi gik i tænkeboks i B&U-udvalget og spekulerede
over, hvorfor vi ikke kunne motivere B&U-instruktørerne til at
møde op til et sådant arrangement. Vi blev enige om, at det
nok var fordi det var i Frederikshavn. Frederikshavn ligger jo
14
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som bekendt ved verdens ende, så det var selvsagt klart at
B&U-instruktørerne ikke mødte op dér. Vi blev derfor enige
om at prøve samme opskrift året efter i Viborg i 2014. Dér
kom der seks.
I år i Assens havde vi inviteret ”folk, der interesserer sig for
B&U”. Det er der jo mange der gør, så vi regnede med at der
ville komme en flok. Vi havde ikke valgt et emne, for vi syntes at vi denne gang ville lade deltagerne tage de emner op
de fandt aktuelle. Der kom tre.
Det er åbenbart svært at lokke B&U-folk til regionskonference, men ingen kan sige at vi ikke har prøvet! Det er ærgerligt
at der ikke kommer flere, for det er jo fra hinanden vi bliver
inspireret og klogere. I Assens var deltagerne heldigvis tre
mennesker, der brænder for B&U. Vi har nemlig også prøvet
mange gange at vi fik tilfældige deltagere, der intet havde
med B&U at gøre, men regionen havde ikke andre at sende.
Regionskonferencen er en enestående mulighed for B&U-folket til at mødes. Det er gratis at deltage og man bliver be-

annoncer 

50 år med folkedans

Beskrivelseshæfter

Esbjerg Folkedanser Forening har et medlem, som
kan fejre 50 års jubilæum som folkedanser.
Ulla Mølsted blev meldt ind i september 1965 og har
danset siden. Hun var 17 år og er opvokset med folkedans. Da hun blev gift, var hendes mand danseleder, så de kunne ikke danse sammen, men Ulla havde
altid en dansepartner.
Nu 50 år senere er Ulla stadig aktiv, hun er med i Esbjerg Folkedanser Forenings bestyrelse, og står for arrangementer i vores Seniorklub.
Vi håber Ulla kan være med mange år endnu.
EFF’s bestyrelse
Formand Ine Munk

En kæmpe
overraskelse
Tusind tak for Initiativ-prisen! Det var en stor overraskelse. Jeg er meget glad
for indstillingen og lige så
meget for udnævnelsen.
Men uden en god Bestyrelse kan det ikke lade sig
gøre. Tak til Bestyrelsen i G.D.V. Hundested
Tak til Landsstyrelsen
Hans Jørgen Larsen

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

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,-

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

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
Tlf. 4495 0555
v/ Annet Laursen Skjelsager
Dorthesvej 2, DK-3520 Farum

spist og befordret. Kom nu! Det er dér vi skal mødes
og lære hinanden at kende, inspirere hinanden og
lære af hinandens fejl og sejre. Det er dér I har mulighed for at drøfte B&U-emner med mig og B&U-udvalget. B&U-udvalget skal også have input fra jer ude
i landet. Vi skal høre om alle de ting I prøver af, så vi
kan sprede de gode idéer.
Til næste år holdes regionskonferencen lørdag den
27. august – formentlig et sted på Sjælland. Så sæt
kryds i kalenderen, hvis du vil noget med B&U.
Jeanne Hermann, B&U-formand

Teglborg Sko

Åben efter aftale.
E-mail: silke-annet@silke-annet.dk

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

FANØ DRAGT SÆLGES

Original håndsyet på Fanø med
rødt + grønt plisseret skørt samt
trøje/forklæde småblomstret
på sort bund.
Kontakt Joan Jensen,
tlf. 22213436

Trin & Toner

Sted

Se blad nr.

Tilmelding

7/15

15.11.15

6/15
7/15
6/15

05.11.15

magasinpost-Smp

Arrangement

01.-04.01.16
25.-29.07.16

Nytårskursus
Landsstævne

Snoghøj
Assens

Region Hovedstaden
08.11.15
15.11.15
20.03.16

Tips og ideer til din pardans
Legestue, Seniorudvalget
Regionsmesterskaber

Helsinge

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

Bjert
Gårslev, Børkop

6/15
4/15
6/15
7/15
6/15

27.09.15
05.10.15

6/15

19.09.15

Region Syddanmark
17.10.15
30.10.-01.11.15
22.11.15
22.11.15
05.03.16

Danse- og Spillemandskursus
Instruktøraspirantkursus
Tips og ideer til din pardans
Søndagslegestue, Seniorudvalget
Regionsmesterskaber

Varde

14.11.15

Region Midtjylland
03.10.15
22.11.15
05.03.16

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

Viborg

6/15
6/15

Region Nordjylland
16.10.15
24.10.15
07.11.15
07.11.15
15.11.15
13.03.16

Rejseudvalget, rejsefest+valg
Koreografikursus for instruktører
Dansekursus
Legestue i Kulturhuset
Tips og ideer til din pardans
Regionsmesterskaber

EFTERÅRSLEGESTUE
Brudager folkedansere indbyder alle til
legestue fredag d. 6. nov. kl. 19.30-23.30 på
Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup
Instruktører: Rune og Tina
Musik: Bent, Gert, Ninna, Mette og Per
Alle fremmødte spillemænd får entre og kaffen.
Alle er meget velkomne
Entre, kaffe/te og brød 85,00 kr.
Tilmelding senest d. 2.nov. 2015
Tove 62 28 14 66 el. Jørgen 22 37 29 77

Brudager Folkedansere

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

Sulsted
Sæby
Sæby
Sæby

7/15
7/15
7/15
7/15
6/15
6/16

11.10.15
10.10.15
30.10.15
30.10.15

Oktobertræf 2015 i Silkeborg

Dansekursus og legestue
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 Bech-Dalstrup 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

Folkedans Danmark

