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Folkedans Danmark

Godt Nytår
Jeg har kun lige skrevet én nytårshilsen, og nu sidder jeg og
skriver på den næste. En påmindelse om, at tiden går meget
hurtigt. En påmindelse om, hvor hurtigt vi skal arbejde, hvis
vi skal nå at ændre noget.
I 2015 havde vi ikke noget landsstævne. Til gengæld var der
NORDLEK i Viborg. Et stævne, som mange FD medlemmer
satte deres store præg på, både som planlæggere, hjælpere
og deltagere. Vi var vidne til en fantastisk uge i Viborg, med
et flot udvalg af arrangementer. Et NORDLEK ligner på mange
måder et dansk landsstævne, men på mange måder er det
meget anderledes. Der er alle traditionerne med dans, spil og
sang fra de forskellige nordiske lande og områder, der skal
være plads til. Der er arrangementer, som alle ville savne,
hvis de ikke er der. Der er nye arrangementer, som i større
eller mindre grad, giver inspiration til kommende stævner.
Ved stævnet i Viborg var der gjort meget ud af at der var aktiviteter for børnene. Altså danse og spille aktiviteter. Dette
plejer der ikke at være. Børnene plejer at være henvist til
BARNLEK stævnerne. På NORDLEK stævner plejer der kun at
være børnepasning. ”Nordens børn i Viborg” var en bragende
succes, som jeg virkelig håber de kommende stævner tager
til sig. Mine egne piger på 8 år snakker stadig om stævnet,
og synger stadig den sang, der blev lavet under stævnet. For
kort tid siden var de til et B&U stævne. Her var der et af de
andre børn, der begejstret havde ringet hjem til forældrene og sagt:
”Det er rigtigt sjovt at være her,
det er lige som et mini NORDLEK, de er her alle sammen”.
Det er helt tydeligt, at stævnet
i Viborg har været med til at
styrke sammenholdet mellem
de danske børn og unge.
I år afholdes landsstævnet i
Assens denne gang i uge 30,
bemærk det er en uge senere
end det plejer at være. Jeg vil
gerne invitere jer alle til endnu
et spændende stævne. Her bliver
som altid nyt og kendt. Der bliver igen sat stort fokus på
børn og unge. Vi bliver en
spændende integreret del

af andre arrangementer i Assens. Kort sagt et nyt stævne
med noget at byde på for alle aldre. Læs meget mere om
landsstævne i Assens 2016 andet sted i dette blad.
Der har nu, siden 1. august, kun været én ansat på sekretariatet i Odense. Vi har i styrelsen tænkt meget over det serviceniveau, vi fremadrettet kan tilbyde alle medlemmer af FD.
Vores erfaring på nuværende tidspunkt er, at der ikke har
været oplevet væsentlige serviceforringelser. Der er faktisk
nogle der omvendt har oplevet en forbedring af servicen,
hvilket vi naturligvis er meget glade for. Da vi altid har lukket
sekretariatet helt i dagene op til påske, i sommerferien og juleferien, vil der ikke være nogen ændringer her. Der kan
fremadrettet være enkelte dage, hvor Dorthe ikke har mulighed for at møde på sekretariatet. Når dette sker, vil vi indtale
en besked på telefonsvareren. Det er altid muligt at sende en
mail, som vil blive besvaret i løbet af kort tid. Vi kan dog alle
være med til at hjælpe med serviceniveauet. Hvis vi alle prøver at henvende os til sekretariatet i god tid, i stedet for i sidste øjeblik, vil det være nemmere at nå at hjælpe alle, så alle
oplever god service.
Der har gennem de senere år været sagt og skrevet en del
om vore visioner. Jeg synes, at vi fra styrelsen har forsøgt at
melde klart ud, hvilke visioner vi har, og hvad de står for. Jeg
kan forstå, at vi ikke er lykkedes helt med informationerne til
medlemmerne, dette skal jeg være den første til at beklage.
Den ene af vore visioner hedder: ”Folkedans Danmark skal
være en samlende organisation for al folkedans i Danmark”.
Vores tanke er, at vi kan drage nytte af de forskellige folkedanseformers ligheder, til at styrke vore forskelligheder. Tanken er, at ved at samle alle folkedansformer i ét forbund, kan
vi få nogle stordriftsfordele, som styrker vores handlefrihed,
bl.a. på det økonomiske område. Tanken er, at jo større forbundet er, jo stærkere står vi i samfundsdebatten. Alt dette
fornemmer jeg, at de fleste medlemmer har forstået. Der,
hvor vi har fejlet er, når det kommer til at forklare hvem der
skal danse de nye folkedanseformer. Der går tilsyneladende
mange medlemmer rundt, som tror de ikke længere må danse dansk folkedans. Som tror, at de skal til at vælge imellem
square dance, line dance eller noget helt tredje. Der går
medlemmer rundt og tror, at for at man kan blive uddannet
folkedanseinstruktør, skal man kunne undervise i mavedans
og for at kunne blive dragtinstruktør, skal man kunne sy bast
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Folkedans Danmark 

skørter og lave cowboy hatte. Jeg er
ked af disse misforståelser. Jeg vil gerne sige det helt klart, hvad visionen går
ud på. Visionen går ud på, at os der
danser dansk folkedans, vi fortsætter
med at danse dansk folkedans, som vi
altid har gjort, som vi er gode til, og
som vi er glade for. Dem, der danser argentinsk folkedans, square dance, finsk
eller grønlandsk polka, skal blive ved
med det. Hvad er ideen så med at samle os, når vi skal blive ved med at danse det, vi plejer? Ideen er at skabe stordriftsfordele. Ideen er, at der er flere
der kan betale vores sekretariat, som
kan blive en endnu større viden central. Ideen er, at vi igen kan blive 2 eller 3 ansatte, fordi vi skal servicere
25.000 medlemmer, i stedet for 6.000.
Vi skal turde tænke nyt og gøre nyt. Vi
skal bruge hinandens viden, så vi alle
bliver stærkere på vore egne områder.
Vi skal bruge kræfterne sammen til alles fælles bedste. Men frem for alt skal
vi styrke, bevare og udvikle dansk folkedans.
Jeg ønsker alle medlemmer af Folkedans Danmark: Godt nytår.
Jan Kirk Todsen
Formand

Pakkenisser på
sekretariatet
Mens I stadig nyder sensommeren, møder der hvert år en lille gruppe vanvittigt flittige frivillige pakkenisser ind på sekretariatet.
De kommer for at kontrollere 25.000 skrabejulekalendere, veje dem af i portioner, putte dem i plasticposer, pakke dem og gøre dem klar til forsendelse og
få dem alle afsted til posthuset.
Det er en kæmpe aktion, der varer det meste af en dag.
Men lige netop denne store frivillige indsats gør, at skrabejulekalenderne lander hjemme hos jer, klar til salg og I kan komme afsted og tjene penge til fællesskabet og til jeres egen forening.
Derfor skylder vi Anne Kathrine og Anders Clausen samt Bente og Svend Johansen en stor tak!
Normalt er vores formand Jan Kirk Todsen også pakkenisse, men han var desværre forhindret sidste gang. Vi satser på at se ham som nisse igen ☺
Dorthe

DEADLINES TRIN&TONER 2016:
Blad nr. 2 – udkommer den 17. marts 2016

DEADLINE: 15. februar 2016 kl. 08.00

Blad nr. 3 – udkommer den 30. juni 2016

DEADLINE: 30. maj 2016 kl. 08.00

Blad nr. 4 – udkommer den 3. november 2016 DEADLINE: 3. oktober 2016 kl. 08.00
Blad nr 1 2017 vil få deadline den 28. november 2016.
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Kære læser,
så sidder du med det første Trin&Toner i 2016.
2016 er året, hvor vi stiller udgivelsen om til at udkomme fire gange pr.
år.
Andetsteds i bladet kan du se de nøjagtige udgivelsesdage samt deadlines.
Det er ønskeligt, at vi højner kvaliteten af bladet med flere af jeres gode
input.
Jeg tænker, at mange af jer enten har kvalitative artikler eller lignende
liggende i skuffer og skabe eller i computeren ;-)
Og der er sikkert også flere af jer, der kunne gå i gang med at forfatte
nogle læseværdige indlæg? Jeg kan jo mærke, når jeg taler med jer, at vi
har en viden så stor rundt omkring i vores organisation. Lad os få den
delt med hinanden!
Alt, som kan være af almen interesse, kan sendes ind, - det kunne være
fantastisk med artikler om dansehistorie, dansenyheder, dans og sundhed, dragter, musik, - ja alverdens ting…
Send gerne illustrationer eller billeder med om I har nogle.
Jeg glæder mig meget til at se, hvad I finder på.
De bedste hilsner,
redaktøren

Folkedans Danmarks
FORMANDSPRIS 2016
Formandsprisen er en pris, der blev uddelt første gang i 2012. Prisen uddeles
så vidt muligt én gang årligt. Uddelingen sker på Årsmødet.
Prisen kan kun gives til medlemmer af Folkedans Danmark.
Dog ikke til enkeltmedlemmer.
Formandsprisen gives for en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats som
frivillig foreningsleder i en medlemsforening under Folkedans Danmark.
Prisen er pt. på kr. 5.000 samt et diplom, der kun benyttes i denne forbindelse.
Indstilling af kandidater til prisen kan foretages af alle FD’s medlemmer, så
hvis du kender en person, der passer til disse kriterier, så send dit forslag til
Styrelsen senest den 15. februar 2016. (Adressen: Enrumvej 6A, 5270 Odense N
eller send en mail til: folkedans@folkedans.dk).
En valgkomite bestående af Styrelsens formand, næstformand og kasserer udvælger prisvinderen blandt de indstillede kandidater og underretter prisvinderen, der inviteres til at deltage gratis i det kommende Årsmøde, hvor prisen vil
bliver overrakt.
Styrelsen

Folkedans
Danmarks
initiativpris
2016
Kender du ikke mindst én, der fortjener
at modtage Folkedans Danmarks Initiativpris i 2016?
Så er det lige nu tid til at indstille din
favorit kandidat til modtagelse af FD’S
Initiativpris. Indstillingen af kandidater
kan foretages af alle FD’S medlemmer.
Prisen gives for en bemærkelsesværdig
indsats i forbindelse med nye, anderledes eller interessevækkende initiativer,
der rækker ud over det, vi almindeligvis
kender på det folkekulturelle område
inden for dans, dragter, musik, forskning eller andre områder, der arbejder
til gavn for folkedansen i Danmark.
Du kan læse de nøjagtige betingelser
for tildelingen på www.folkedans.dk
under ”Om FD” og herefter under ”Puljer
og Fonde”.
Prisen er på kr. 5.000,- samt et diplom,
der kun benyttes i denne forbindelse.
Forslag indsendes til FD’s sekretariat
inden den 15. februar 2016.
(Adressen: Enrumvej 6A, 5270 Odense N
eller mail til: folkedans@folkedans.dk).
Styrelsen udvælger på det første møde
efter indsendelsesfristen max. 10 kandidater og videresender disse forslag
med motivering til afstemning i regionsbestyrelserne. Hver regionsbestyrelse har 10 stemmer, der kan fordeles på
flere kandidater. Regionsbestyrelserne
melder tilbage senest den 1. april.
En valgkomite bestående af 3 styrelsesmedlemmer ser på resultatet og underretter prisvinderen, der inviteres til at
deltage gratis i det kommende Årsmøde, hvor prisen vil blive overrakt.
Styrelsen
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Folkedans Danmark inviterer til Årsmøde

i Huset – Hindsgavl Allé 2 – 5500 Middelfart, lørdag den 16. april 2016
Det er nu, du skal huske at tilmelde dig
ÅRSMØDET. Det er på årsmødet du har
mulighed for at påvirke folkedansens
fremtid og være medbestemmende om,
hvem der skal sidde på formandspladsen og de to øvrige ledige stole i lokalet
på Enrumvej de næste tre år.		
				
Årsmødet bliver igen i 2016 afholdt som
et éndagsarrangement, hvad vi selvfølgelig håber, vil resultere i at endnu flere lokalforeninger vil sende delegerede
til årsmødet.

Årsmøde i ”Huset”, Hindsgavl
Allé 2, 5500 Middelfart
Ankomst lørdag den 16. april 2016 kl.
09.30, hvor kaffen og et stykke morgenbrød vil være klar. Årsmødet starter
kl. 10.00 og forventes, afbrudt af en fro6
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kostpause, at være færdig kl. 16.15.
Herefter vil der være meddelelser fra
styrelsen, sidste nyt om Landsstævne
2016 i Assens, og indbydelse til landsstævne 2017 m.v.
Da mange delegerede har langt hjem,
vil aftensmaden bestå i en ”Doggy bag”
med en sandwich og lidt drikkeligt, så
der er mulighed for at spise i bilen på
vejen hjem. Man er dog også velkommen til at spise på stedet, og få snakket
lidt mere med venner og bekendte.
Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter ankomst og inden Årsmødets start.

Deltagelse
Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under Folkedans Danmark

på Årsmødet kan repræsenteres af en
person, der ikke er medlem af den pågældende forening. Det forudsættes
dog, at den pågældende person er
medlem af FD og at vedkommende tilmeldes årsmødet gennem den forening,
han/hun repræsenterer ved mødet og at
vedkommende ikke repræsenterer en
anden forening i forvejen.

Pris
Deltagelse med fuld forplejning: kr.
570,00
For deltagere der måtte ønske det, er
der mulighed for overnatning fra fredag
til lørdag for kr. 300,00 pr. person. Denne pris er inkl. morgenmad.
Evt. overnatning bestilles på tilmeldingsblanketten til årsmødet.

Folkedans Danmark 

Er du
vores nye
styrelses
kollega?

Tilmelding
Foreninger skal tilmelde sig og betale
via hjemmesiden www.folkedans.dk.
Her vil tilmeldingsskemaer og skema for
rejserefusion være tilgængelige.
Af hensyn til indkvartering og udfyldelse af kongresmærker skal der opgives
medlemsnummer og navn på hver enkelt deltager.
Tilmelding og betaling senest den 18.
marts 2016.

Dagsorden
Dagsorden for Årsmødet samt evt. indkomne forslag, der i henhold til vedtægterne er indsendt inden 1. februar,
vil blive bekendtgjort i Trin & Toner,
april 2016. (udkommer ca. 15. marts)

Vær opmærksom på, at der denne gang
er valg af formand og 2 styrelsesmedlemmer. Jan Kirk Todsen genopstiller til
formandsposten og Poul Erik Rasmussen som styrelsesmedlem. Jeanne Hermann genopstiller ikke, så det er nu I
skal finde nye kandidater til styrelsen.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at evt.
spørgsmål vedr. specifikke poster i
Landsforeningens årsrapport og budgetter, kun kan forventes besvaret fyldestgørende på Årsmødet, såfremt
spørgsmålene er sendt til økonomiansvarlig Arne Linjordet senest den 9.
april 2016 (arne@folkedans.dk) eller til
Sekretariatet (folkedans@folkedans.dk).

Da Jeanne Hermann har valgt
at udtræde af styrelsen ved
årsmødet 2016, søger vi kandidater til den ledige styrelsespost.
Er du ildsjælen der vil sætte
sig i den ledige stol i styrelsens
hyggelige selskab på Enrumvej?
Vi tilbyder dig stor mulighed
for at være medbestemmende
om arbejdet med folkedansen i
Danmark, gode styrelseskolleger, et hyggeligt mødelokale
på sekretariatet og samarbejde
med en meget dygtig og engageret sekretær.
Der er 2 weekend-styrelsesmøder om året samt et møde
lørdag aften og søndagen efter
årsmødet. Desuden mødes vi
om fredagen før årsmødet og
regionskonferencen. Der vil
også være møder i det/de underudvalg som du vælger at gå
ind i. Disse møder holdes delvis som Skype-møder.
Af hensyn til styrelsens geografiske sammensætning, vil
det være en fordel at du bor på
Fyn eller i Jylland, men det er
vigtigere med den rigtige person end den rigtige bopæl.
Hvis du vil vide mere inden du
beslutter dig for at opstille til
styrelsen på årsmødet i april
2015, er du velkommen til at
kontakte formand Jan Kirk
Todsen på tlf. 2125 1820 eller
E-mail: jan@folkedans.dk.
Styrelsen

Styrelsen
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Regionsmesterskaber og
Landsfinale i pardans
Har I husket at tilmelde jer til
Regionsmesterskaberne i pardans
2016?
Der bliver i 2016 afholdt Regionsmesterskaber 3 steder i Landet.
• 5. marts er der fællesmesterskab for
regionerne Midtjylland og Syddanmark.
• 13. marts for region Nordjylland.
• 20. marts fællesmesterskab for regionerne Sjælland og Hovedstaden.
Regionsmesterskaberne er tænkt som
en konkurrence for ”helt almindelige
folkedansere” der har lyst til at prøve
kræfter med konkurrencedansen, så
grib chancen og tilmeld jer.
Læs mere om regionskonkurrencerne
på www.folkedans.dk under Aktiviteter
– Konkurrencer, hvor du kan finde kon-

kurrencedansene, reglerne for konkurrencen og I kan også høre musikken til
de 3 konkurrencedanse. Det er også på
denne side I kan finde tilmeldingsformularen.
Tilmeldingsfristen er 1. februar 2016.
Se også på din egen regions hjemmeside hvor og hvornår konkurrencen finder sted.
Når Regionskonkurrencerne er overstået vil de fire bedst placerede par fra
hver af de 3 konkurrencer blive invite-

Regionskonkurrencer:
Midtjylland/Syddanmark		
Nordjylland		
Sjælland/Hovedstaden		
Landsmesterskab
		

05-03-2016
13-03-2016
20-03-2016
07-05-2016

DIF indberetning
- ja TAK!
Alle foreninger, som har været medlem af Landsforeningen i 2015, skal huske at indberette medlemstal til Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
Seneste frist for indberetning er den 31. januar 2015.
Foreningen har fået tilsendt en mail i december måned med vejledning og
koder til registrering, via hjemmesiden www.medlemstal.dk.
HUSK: Alle frivillige personer, som har hjulpet i løbet af året, tælles med under punktet bestyrelsesmedlemmer og hjælpere.
Alle personer, der har været aktivt medlem i 3 mdr. eller mere i 2015 tælles
med.
Landsforeningens andel af bloktilskuddet fra DIF beregnes bl.a. på baggrund
af antal foreninger og antal medlemmer, så det er SUPER vigtigt for os alle,
at huske denne indberetning, så vi fortsat kan udbyde uddannelse, kurser og
forske i dragt- og dansehistorie.
Styrelsen

8
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ret til en Landsfinale for Regionsmestre
i Pardans.
Det kommer til at foregå den 7. maj
2016 i Assens, hvor vi selvfølgelig håber at rigtig mange har lyst til at komme og overvære landsfinalen. Samtidig
har man så også mulighed for at ”smugkigge” på lokalerne, der bliver danselokaler ved Landsstævnet i 2016.
Læs mere om Landsfinalen i aprilnummeret af Trin & Toner.
Konkurrenceudvalget

kurser 

Giv dig selv
den bedste
oplevelse
du kan
tænke dig!
En uge på Nørgaards Højskole i Bjerringbro fra den 26. juni 2016 – 2- juli
2016 (uge 26). Det er muligt at deltage
på to forskellige måder enten på instruktøruddannelsen, der løber over 4
år eller man kan deltage på dansekurset, hvor man ugen igennem får rørt
benene både på danseholdet men også
som medie på instruktøruddannelsen,
hvor det er deltagerne på instruktøruddannelsen, der står for instruktionen.
En uge i Bjerringbro byder på megen
dans, godt humør, god musik og instruktion, god mad, trætte ben og fantastisk samvær med andre deltagere.
Alt i alt en uge, hvor verden uden for
Nørgaards Højskole næsten ikke eksisterer.

Kom og vær med!
Program for ugen og orientering om de
muligheder der er for indkvartering
kommer på hjemmesiden: folkedans.dk
i uge 2, 2016 og på skrift kommer programmet i det næste Trin og Toner.
Tilmeldingen starter på Folkedanseren.
dk den 17. marts 2016 og der er sidste
tilmelding den 10.april 2016.
Vi glæder os til at byde dig velkommen
på Folkedans Danmarks kursus i uge
26, 2016.
Trine Jordan Vind Andersen
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kurser 

Sommerkursus for ældre
på Højskolen Snoghøj

Vi gentager succesen fra de foregående
år og indbyder til et af Danmarks mest
søgte folkedanserkurser for ældre.
Er du folkedanser? - Er du mellem 50 100? - Har du tiden?
Så kom på sommerkursus ved Lillebælt
og få en uforglemmelig oplevelse!
Højskolen Snoghøj arrangerer, i samarbejde med Folkedans Danmark, et
14-dages sommerkursus i dansk folkedans for ældre på Højskolen Snoghøj,
7000 Fredericia

d. 19. juni - 2. juli 2016
Mange ældre tager på højskole om
sommeren for at nyde højskoleatmosfæren og det gode samvær med andre,
og vi har i år atter bestræbt os på at lave et overflødighedshorn af fantastiske
danse- og musikoplevelser og spændende foredrag.
Hovedtemaerne på dette års kursus vil
være dansene fra det gamle Vejle Amt
og dansene fra Als og det øvrige, østlige Sønderjylland samt de skønne danse
fra Fyn.
10
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Sygeplejesker i gamle dage
Vi skal, traditionen tro, også danse nogle af de store selskabsdanse fra Byerne
– Den store hollandske selskabsdans
Nêerlandaise i 5 ture er netop fornylig
blevet rekonstrueret af Annette Thomsen og Ole Skov. Ægteparret kommer og
underviser i dansen. Ligeledes bliver
det nogle af turene fra den vidunderlige
Alpe-Quadrille fra Østrig, der skal danses og så selvfølgelig Les Lanciers,
som man har danset den i det danske
borgerskab.
I forbindelse med de store selskabsdanse skal vi have et stort "Grande Bal", så
tag det fine selskabstøj med.

I år vil de store temaer til
foredragene være:
Det danske sundhedsvæsen gennem
tiderne – Vi får besøg af en sygeplejehistoriker, som vil fortælle om den danske sygepleje fra 1200-tallets munkehospitaler til moderne supersygehuse.
Vi besøger Middelfart Museum, som viser dagligdagen for de mange hundrede af patienter, der var indlagt på Sindsygehospitalet i Middelfart, og vi skal
høre om det andet store område inden
for sundhedsvæsenet, nemlig Brejning,

kurser 

Skynd dig med tilmeldingen, der
plejer at være rift om pladserne!
Velkommen til Snoghøj - både
tidligere og nye kursister.

som husede Åndsvageforsorgen i næsten 100 år – Ligeledes sejler vi fra
Snoghøj til det skønne Hotel Koldingfjord, som oprindelig var Julemærkesanatorie.
Per Sørensen vil holde foredrag om Kaj
Norman Andersen – Vi skal i ord og toner høre, lytte og synge om én af Danmarks allermest populære komponister.
Per Sørensen vil også holde et dansehistorisk foredrag om indsamlingen af
danse i Sønderjylland.
De sidste år har de kendte personer bl.a.
været Søren Ryge, Lille Palle og Christian og Jens Peter. Vi får også denne gang
besøg af en kendt person – Hvem det
bliver, er endnu en hemmelighed – men
glæd jer til en forrygende aften.
Det er efterhånden en tradition for os at
få den kendte, danske danseinstruktør,

ledes kommer, traditionen tro, en folkemusikgruppe, lige som sidste år bliver
det det oprindelige ZAR med Christopher Davis, Rasmus Zeeberg og Steffan
Sørensen, som i slutningen af 1990´erne og begyndelsen af 2000´erne henrykkede folkedanserne på landsstævnerne. Den oprindelig gruppe kommer
og ”fyrer den af” som i gamle dage. De
spiller koncert og bagefter til sang og
halløj.
Gruppen Kristian´s Ragtimeband spiller
en aften – så glæd jer - der er dømt
skønne toner og ragtimehygge i bedste
Gatsby stil.
Der vil også være rig lejlighed til at
bruge computer - De, som har lyst, vil
få hjælp til at bruge Internet og sende
e-mails.

Lærere på kurset:
Danseinstruktør: Per Sørensen, Kolding
Spillemænd: Steffan Søgaard Sørensen,
Kolding & Kristian Jørgensen, København
Gæsteinstruktør: Annette Thomsen &
Ole Skov, Brøndby - Helle Larsen, Sengeløse, Sjælland
Aftengæster: Kristian´s Ragtimeband –
ZAR - TRIO – Hemmelig Gæst
Højskolelærere: Forstander Claus Bock
& lærer Lene Bruun Kristiansen, Snoghøj
Helle Larsen, til at komme og undervise.
Helle har gennem de sidste, mange år
arbejdet med alle de danske folkedanse. Når hun underviser, foregår det altid
på en sjov og morsom inspirerende måde.
Ud over dansene og foredragene skal vi
også deltage i andre traditionelle højskolearrangementer - såsom morgensamlinger og aftenarrangementer, hvor
der bl.a. vil være rig lejlighed til at få
rørt sangstemmen. Til nogle af aftenarrangementerne får vi gæster udefra, så-

2 Halvdagsture:
Hotel Koldingfjord og Dansk Sygeplejehistorisk Museum – Vi sejler fra
Snoghøj med Mira ind til Hotel Koldingfjord, som oprindelig er bygget som Julemærkehjem. Der drikker vi kaffe og
besøger Dansk sygeplejehistorisk Museum.
Vejle & Hornstrup – Vi skal besøge
det nye kulturcenter Økolariet i Vejle,
og endvidere skal vi besøge Anton
Stormlunds fantastiske samling af tele-

Anton Stormlunds kino-orgel
grafudstyr, dampmaskiner og orgler –
Anton spiller for os på Danmarks eneste
Kino-orgel.

1 Heldagstur:
Als - Vi skal besøge det dejlige Als –
hvor vi ser på den skønne natur og de
mange spændende seværdigheder. Vi
skal se Augustenborg og høre om Hertugdømmets historie. Ligeledes skal vi
besøge Alsingergården, hvor vi drikker
kaffe og har en times legestue - på
klingende sønderjysk med Ib Jensen.
Pris: Kun 5100 kr. for 14 dage alt incl.
(også halv- og heldagsture) - Det er så
billigt, så har du råd til at blive hjemme?
Tillæg for enkeltværelse = 700 kr.
Det tidligere statstilskud er i dag fratrukket prisen. - Nogle vil dog stadig
have mulighed for at få tilskud fra kommunen, og højskolen vil være behjælpelig med ansøgningen.

Tilmelding:
Kontakt Højskolen Snoghøj for
brochure og tilmeldingsskema på
tlf. 76 24 15 30 mellem kl. 8.00-15.00.
Yderligere information:
Annette Sten, Snoghøj, tlf. 76 24 15 30 eller Per Sørensen, Kolding, tlf. 30 27 50 69.
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Stævneprogram
Søndag, den 24. juli
14.00-22.00	Indkvartering - camping,
familiecamping, skolelogi
16.00-17.30 	Udflugt til Strøjers samling
17.00-18.30 	Byvandring Assens

Mandag, den 25. juli
06.20-11.10 	Udflugt til Bågø
06.30	Morgenvandring/
hundeluftning
08.00-09.00 	Morgenkomplet
08.00-23.00 	Stævnekontoret er åbent
10.00-11.30 	Hørvævsmuseet
10.00-11.30 	Skodamuseet
10.00-11.30 	lilleskov Teglværk
11.30-12.30 	Byvandring Assens
12.30-13.00 	Infomøde
13.00	Faneinstruktion
13.30-14.30 	Åbning af stævnet
14.00-23.00 	Cafe
15.00-15.10 	B & U åbning (B&U)
15.00-17.00 	Workshop, svensk musik
og dans
15.10-16.30 	B&U orkester øvede (B&U)
15.10-16.30 	Nu starter dansen (B&U)
15.10-16.30 	Sanglege og lette
folkedanse (B&U)
15.10-16.30 	Spilleworkshop,
begyndere (B&U)
15.15-17.30 	Sønderhoning kursus
15.15-18.15 	Dans for to
15.30-17.00 	Træning Region Syd
16.00-17.00 	Rundvisning, Ernst
Samling
17.30-19.00 	Træning region Midt
18.00-19.00 	Dagens ret
18.00-00.00 	Ungdomsfest med
spisning (B&U)
19.00-20.00 	Sanglege og lette
folkedanse (B&U)
19.00-22.00 	Salgsudstillinger er åbne
19.15-20.00 	Dagens overraskelse
20.00-22.00 	Region Syd legestue m.m.
20.00-22.00 	Familielegestue (B&U)
20.00-22.00 	Musikcafe, åben scene
22.00-24.00 	Musikcafe, bal med Balzer
og Engholm
22.00-23.45 	Stævnelegestue
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23.45-24.00 	Godnat historie
00.00	Natmad
00.00	Natdans

Tirsdag, den 26. juli
06.20-11.10	Udflugt til Bågø
06.30	Morgenvandring/
hundeluftning
07.30-09.00 	Morgenyoga
08.00-09.00 	Morgenkomplet
08.00-23.00 	Stævnekontoret er åbent
09.00-10.30 	Træning Region Nord
09.00-11.30 	Historisk vandring på Torø
09.30-09.50 	Morgensang (B&U)
09.30-10.30 	Plejehjemsopvisning
10.00-11.00 	Plejehjemsopvisning
10.00-11.30 	Hørvævsmuseet
10.00-11.30 	Skodamuseet
10.00-11.30 	lilleskov Teglværk
10.00-11.30 	Sanglege/rytmik (B&U)
10.00-11.30 	Sønderhoning og scottish
(B&U)
10.00-11.30 	B&U orkester øvede (B&U)
10.00-11.30 	Spilleworkshop
begyndere (B&U)
10.00-12.00 	Baggårdsdans
10.00-12.00 	Sønderbybogen
10.00-12.00 	Bryggeriet
10.00-12.30 	Kursus i løslommer
10.30-11.30 	Plejehjemsopvisning
10.30-12.00 	træning Region Sjælland
12.00-13.00 	Opvisningshold (B&U)
12.00-13.30 	Træning Region
Hovedstaden
13.00-14.30 	Vals, hambo og scottish
(B&U)
13.00-14.30 	Hørvævsmuseet
13.00-14.30 	Skodamuseet
13.00-14.30 	lilleskov Teglværk
13.00-15.30 	Lær at strikke trøjer med
stjerner og ruder
13.00-14.30 	Seniordans
13.30-14.30 	Sangtime
13.30-15.30 	Workshop, tav og swing i
ny musik
14.00-15.00 	Kirkekoncert Barløse
14.00-15.00 	Plejehjemsopvisning
14.00-15.00 	Stortrampoliner (B&U)
14.00-23.00 	cafe

15.00-17.00 	Seniordansekursus
15.00-16.30 	Byvandring Assens
15.30-17.00 	Opvisningshold træning
(B&U)
16.00-17.00 	Rundvisning Ernst
Samling
18.00-19.00 	Dagens ret
19.00-20.00 	Sanglege og lette
folkedanse (B&U)
19.00-22.00 	Salgsudstillinger er åbne
19.15-20.00 	Dagens overraskelse
20.00-22.00 	Region Midt legestue
m.m.
20.00-22.00 	Familielegestue (B&U)
20.00-22.00 	Ungdomscafe TRIAS (B&U)
22.00-00.00 	Musikcafe TRIAS
22.00-23.45 	Stævnelegestue
22.30-23.30 	Kirkekoncert Assens kirke
23.45-24.00 	Godnat historie
00.00	Natmad
00.00	 Natdans

Onsdag, den 27. juli
06.30 	Morgenvandring/
hundeluftning
07.30-08.30 	Infomøde
08.00-09.00 	Morgenkomplet
08.00-23.00 	Stævnekontor åbent
09.00-12.00 	Orkesterprøver
09.15	Faneinstruktion, mødetid
for deltagere i optog
09.45-10.00 	Optog til Torvet
10.00 	Åbning af Assens For
Fulde Sejl
10.00-11.30 	B&U orkester begyndere
(B&U)
10.00-11.30 	Opvisningshold træning
(B&U)
10.00-15.30 	Visning af teknikker til
folkedragter
10.00-15.30 	Instrumentbyggere (violin
og harmonika)
10.30-11.30 	Region Syd opvisning/
legestue
11.30-12.30 	Region Midt opvisning/
legestue
12.00-13.30 	B&U orkester øvede (B&U)
12.30-13.30 	Region Nord opvisning/
legestue

assens2016
13.30-14.30 	Region Sjælland
opvisning/ legestue
14.00-23.00 	Cafe
15.00-16.00 	Polkaplask (B&U)
16.00-17.00 	rundvisning, Ernst
samling
16.30-17.30 	Region Hovedstaden
opvisning/legestue
16.30-17.30 	Opvisningshold træning
(B&U)
18.00-19.00 	Dagens ret
18.15-19.00 	Koncert og opvisning
(B&U)
20.00-22.00 	Region Nord legestue
m.m.
20.00-22.00 	Musikcafe, åben scene
22.00-24.00 	Musikcafe, bal med
Cramer vscramer
22.00-24.00 	Stævnelegestue
00.00	Natmad
00.00	Natdans

Torsdag, den 28. juli
06.30

	Morgenvandring/
hundeluftning
07.30-09.00 	Morgenyoga
08.00-09.00 	Morgenkomplet
08.00-23.00 	Stævnekontoret er åbent
09.00-12.00 	Orkesterprøver
09.30-09.50 	Morgensang (B&U)
10.00-10.30 	Babyrytmik (B&U)
10.00-11.00 	Plejehjemsopvisning
10.00-11.30 	Hørvævsmuseet
10.00-11.30 	Skodamuseet
10.00-11.30 	lilleskov Teglværk
10.00-11.30 	Danse med specielle trin
(B&U)
10.00-11.30 	Dans og bliv bedømt
(unge)
10.00-12.00 	Scor og kinddans
10.00-12.00 	Linedance
10.00-12.00 	Baggårdsdans
10.00-12.00 	Danseworkshop
10.00-12.00 	Squaredance
10.00-12.00 	Kor
10.00-12.00 	Bryggeriet
10.30-11.30 	Sanglege/rytmik (B&U)
11.00-12.30 	Byvandring Assens
11.45.-12.15 	Prøv et instrument (B&U)

12.00-15.30 	Udflugt til Hagenskov
m.m. (bustur)
13.00-14.30 	Hørvævsmuseet
13.00-14.30 	Skodamuseet
13.00-14.30 	lilleskov Teglværk
13.00-14.30 	Set dans
13.00-16.00 	Folklore workshop
Fanømusik
13.00-16.00 	Folklore workshop, irsk
musik
13.00-16.00 	Folklore Workshop, Capr.
Breton, planlagt
13.00-15.15 	Squaredance
13.00-16.00 	Scor og kinddans
13.30-15.30 	Spillemandskursus
14.00-15.00 	Plejehjemsopvisning
14.00-17.30 	Udflugt til Hagenskov
m.m. (bustur)
14.00-23.00 	Cafe
14.30-16.00 	Linedance
15.00-16.00 	Stortrampoliner (B&U)
15.00-17.00 	Danseworkshop
15.30-17.30 	Vinsmagning, Vestergaard
Vin
16.00-17.00 	Rundvisning Ernst
Samling
16.30-17.30 	Rundbold og fodboldkamp
(B&U)
18.00-20.00 	Fællesspisning
19.00-20.00 	Sanglege og lette
folkedanse (B&U)
19.00-22.00 	Salgsudstillinger er åbne
20.00-22.00 	Familielegestue (B&U)
20.00-22.00 	Region Hovedstaden
legestue m.m
20.00-22.00 	Ungdomscafe med FUG
22.00-01.00 	Fanøbal
22.00-23.45 	Stævnelegestue
23.45-24.00 	Godnat historie
00.00	Natmad
00.00	Natdans

10.00-10.30
10.00-11.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.30
10.00-11.30
10.00-11.30
10.00-11.30
10.30-11.30
10.30-11.30
10.30-11.30
11.00-12.30
13.00-14.30

	Babyrytmik (B&U)
	Plejehjemsopvisning
	Baggårdsdans
	Rend mig i traditionerne
	Sønderbybogen
	Generalprøve korsang
	Hørvævsmuseet
	Skodamuseet
	lilleskov Teglværk
	Sanglege/rytmik (B&U)
	Danse med fart på (B&U)
	Plejehjemsopvisning
	Byvandring Assens
	Generalprøve til fest
forestilling (B&U) med
flere
14.00-23.00 	Cafe
15.30-17.00 	Festforestilling-dans,
musik dragt
17.00-18.00 	Reception v Assens
Kommune
18.00-19.00 	Dagens ret
19.00-20.00 	Sanglege og lette
folkedanse (B&U)
19.00-22.00 	Salgsudstillinger er åbne
19.15-20.00 	Dagens overraskelse
20.00-22.00 	Familielegestue (B&U)
20.00-22.00 	Region Sjælland legestue
m.m.
20.00-22.30 	Musikcafe
22.00-23.00 	Ønskelegestue
22.30	Faneinstruktion
23.00-24.00 	Afslutning
00.00	Natmad
00.00	Natdans

Lørdag, den 30. juli
08.00-09.00 	Morgenkomplet
08.00-12.00 	Stævnekontoret åbent
08.00-12.00 	De sidste forlader
campingarealer og skole

Fredag, den 29. juli
06.30

	Morgenvandring/
hundeluftning
07.30-08.00 	Infomøde
08.00-09.00 	Morgenkomplet
08.00-22.00 	Stævnekontoret er åbent
09.00-12.00 	Sangtime (B&U)

Tak for i år
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Dansearrangementer
Danseopvisninger
Træning i bryggerihallerne, Skovvej 7
Tid

Mandag

Tirsdag

09.00 – 10.30

Tid

Onsdag

Region Nord

10.30 – 11.30

Region Syd

10.30 – 12.00

Region Sjælland

11.30 – 12.30

Region Midt

12.00 – 13.30

Region Hovedstaden

12.30 – 13.30

Region Nord

15.30 – 17.00

Region Syd

13.30 – 14.30

Region Sjælland

17.30 – 19.00

Region Midt

16.30 - 17.30

Region Hovedstaden

Alle Regioner danser onsdag på markedspladsen i forbindelse med Assens For fulde Sejl. Ud over opvisning bestemmer man selv, hvad man vil bruge tiden til. Man
må meget gerne byde tilskuerne op til dans. Man behøver ikke at udnytte tiden
fuldt ud.

Tid

Tirsdag

09.30 – 10.30

Region Syd

10.00 – 11.00

Region Midt

10.00 – 11.00

Torsdag

Æblehaven, Syrenvej 22-30, 5681 Hårby
Region Hovedstaden

Holmely, indre Ringvej 8, 5560 Årup
Region Syd

10.00 – 11.00

Odensevej, Odensevej 29E, 5610 Assens

Region Hovedstaden Kildebakken, Østergade 7a, Vissenbjerg
Region Sjælland

Skelvej, Skelvej 4a, 5610 Assens

10.30 – 11.30

Region Midt

14.00 – 15.00
14.00 – 15.00

Adresse
Korsvang, Korsvang 78 ,5610 Assens

10.00 – 11.00
10.30 – 11.30

Fredag

Der er mange bofællesskaber i kommunen. De fleste har kun plads til 1 kvadrille. Man bestemmer selv, hvordan
man vil bruge tiden. Nogle giver bare
drikkevarer, og andre giver kaffen sammen med beboerne.

Region Nord
Region Nord

De Gamles Hjem, Krengerupvej 3, 5620 Glamsbjerg
Strandgården, Strandgade 81, 5683 Hårby
Sydmarksgården, Sydmarksvej 4, Verninge, 5690 Tommerup

Landsstævne Assens 2015

Fotos fra Set Dans
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Legestuer m. m. Arena hal 1
Regionerne bestemmer selv, om det skal være almindelig legestue, egnslegestue,
eller om der skal være opvisning af regionshold.
Tid
19.15 – 20.00

Mandag

Tirsdag

Dagens overraskelse

Dagens overraskelse

Onsdag

Torsdag

Fredag
Dagens overraskelse

20.00 – 22.00

Region Syd

Region Midt

Region Nord

Region Hovedst.

22.00 – 23.45

Stævne legestue

Stævne legestue

Stævne legestue

Stævne legestue

23.45 – 24.00

Godnathistorie

Godnathistorie

Region Sj.

Godnathistorie

22.00 – 23.00

Ønske Legestue

23.00 – 24.00

Afslutning

Dans for 2

Irsk setdans

Hvorfor ikke starte ugens fest op med festdans for at komme i
den gode stemning fra start? Dans for 2 er en unik undervisning, der har fokus på at skabe den bedste dans mellem dig
og din dansepartner. Sammen undersøger deltagerne den
gode føring, den fælles rytme og den fælles stil i forskellige
festvenlige danse. Musikken er en sammensætning af pop,
rock og latin, ligesom det spilles til fester i hele landet.
Instruktør René Clausen har igennem 15 år udviklet og forfinet undervisningen til, at den i særklasse er den bedste, der
kan opleves i festdans.

Irsk setdans stammer fra de kvadriller man dansede ved det
franske hof i slutningen af det 18. og tidlige 19. århundrede,
samt andre lignende danse fra Skotland. Disse danse blev
bragt til Irland omkring 1816 af hjemvendte soldater og blev
undervist af de tidligere dansemestre, som har tilpasset dem
til irsk traditionel musik og dansetrin.
Dansen minder om Les Lancier og danses i kvadriller.
Trinene som bruges til Irsk setdans minder meget om de trin,
vi bruger i dansk folkedans. Irsk polka er ligesom dansk hopsa, reeltrin er ligesom dansk polka og chassés, hornpipe er
ligesom scottish.
Dansen instrueres af Hanne Bording Jørgensen, som selv har
boet i Irland i 4 år, men er pæredansk. Hun vil kyndigt lede
jer gennem dansen, så mød op til 1½ times irsk setdans til
skøn irsk musik.

Dansekurser
Mandag

Tirsdag
Torsdag

Tid

Kursus i

15.00 – 17.00

Svensk pardans

15.15 – 17.30

Sønderhoning

Teatersalen

15.15 – 18.15

Dans for to

Arena hal 1

René Clausen

10.00 – 12.00 Sønderbybogen

Bryggerihal

Rune P og Jonas K.F.

15.00 – 17.00

Arena hal 1

Seniordans

Sted

Instruktør
Kaj Engholm

10.00 – 12.00 Scor og kinddans

Bryggerihaller

10.00 – 12.00 Linedance

Bryggerihaller

Henrik

10.00 – 12.00 Squaredance

Arena hal 1

Frede

13.00 – 14.30 Set dans

Arena hal 1

Hanne Bording Jørgensen

13.00 – 16.00 Scor og kinddans

Bryggerihaller

Henrik

15.00 – 17.00

Arena hal 1

10.00 – 12.00 danseworkshop

Fredag

Danseworkshop

10.00 – 12.00 Rend mig i traditionerne

Bryggerihaller

Anette Bech-dahlstrup

10.00 – 12.00 Sønderbybogen

Bryggerihaller

Rune P og Jonas K.F.
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Musikarrangementer
Mandag

Tirsdag

Kl. 15.00-17.00: Workshop - Svensk
musik og tilhørende pardanse (dvs.
to forskellige workshops!)
Instruktører: Helle Baltzer Rohde (spillemandsworkshop) og Kaj Engholm m.
assistent (danseworkshop)
Pris – musik eller dans: 50 kr. (30 kr.
for unge <25)
Helle Baltzer Rohde har i mange år været én af to gennemgående instruktører
i Spillemandskredsens forspillerkursus,
og både hun og Kaj Engholm kendes fra
deres arbejde med Spillemandslauget
Østjyderne. Ud over den danske spillemandsmusik har de kastet deres kærlighed på musik og dans fra vores naboland Sverige, og dét er netop, hvad
disse to workshops kommer til at handle om. Hos Helle bliver fokus på musikken, mens Kaj – i samarbejde med en
dansende assistent – vil introducere
danserne til de svenske pardanse, som
også bliver temaet for aftenens bal i
Musikcaféen.

Kl. 13.30-15.30: Workshop - Tav og
swing i ny musik – til brug i
foreningerne
Instruktør: Frey Thyrré Klarskov
Pris: 50 kr. (30 kr. for unge <25)
Frey Thyrré Klarskov beskriver sig selv
som ”guitarist, sanger, sangskriver og
harmonikaspiller”. Han spiller traditionel og ny folkemusik, gamle viser og
nye sange, og man kan møde ham i flere sammenhænge, bl.a. i bands som
Abild og Rusbjerg & Klarskov og på Højbystævnet.
I denne workshop kommer man til at
spille musik, som er ny, men kan bruges til dans og lyttemusik i foreningerne som supplement og krydderi til det
traditionelle repertoire.

Kl. 20.00-22.00: Åben Scene i
Musikcaféen
Scenen er din! – Hvis du eller din gruppe har lyst til at spille for et dansende,
lyttende publikum. Skriv jer gerne på
allerede ved tilmelding til stævnet eller
meld jer i Stævnekontoret, når I ankommer eller i løbet af ugen. (- Caféens
husorkester sørger for musik at danse
til, hvis ingen andre melder sig).
Kl. 22.00-24.00: Bal i Musikcaféen
Helle Baltzer Rohde og Kaj Engholm leverer musikken, og der skal danses til!
Primært svenske danse (som man har
kunnet stifte bekendtskab med på eftermiddagens workshops), men alle er
selvfølgelig velkommen, og man må også gerne danse ”på dansk”… ;-)

16
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Kl. 14.00-15.00: Kirkekoncert i
Barløse Kirke - og kl. 22.30-23.30:
Kirkekoncert i Vor Frue Kirke,
Assens
Rannok – Michael Graubæk og Theis
Juul Langlands
Pris: 60 kr. (Barløse eller Assens)
Rannok er kendt for deres intense drive
og unikke samspil. Forvent alt fra råswingende polkaer til stemningsfyldte
ballader og varmhjertede valse. Med en
fælles passion for de gamle melodier
giver de et nyt bud på forfædrenes musik såvel som egne kompositioner.
Duoen har udgivet to albums og modtog
prisen for ”Årets Debut Album” ved Danish Music Awards i 2011. Pianisten
Theis Langlands har vundet flere priser
ved DMA Folk, og Michael Graubæk
blev udnævnt som rigsspillemand på
violin i 2014. Sammen har de spillet
utallige koncerter i ind- og udland.
”Er kirkemusik ikke kun klassisk musik?
– Sådan tænker vel de fleste. Men nej –
kirkemusik er også folkemusik! På
smukkeste vis skaber Rannok billeder
og stemninger, hvor tilhørerne ubesværet kan rejse med; det være sig under
de stille ballader som i de mere tempofyldte numre. En koncert med Rannok
er derfor en oplevelse på mange plan.”
Caris Elkær Trads Johansen, sognepræst i Fuglse-Krønge og Torslunde

Kl. 20.00-22.00: Ungdomsbal i
Musikcaféen
Trias – Christoffer Thorhauge Dam, Jonas Kongsted Frederiksen og Rasmus
Nielsen
Der vil naturligvis også være adgang for
de knap så unge, men programmet er
tilrettelagt til den yngre målgruppe.
Kl. 22.00-24.00: Fortsat bal med Trias
– nu helt uden aldersbegrænsning! ;-)

Onsdag
Kl. 10.00-15.30: Instrumentværksted
(i teltet på Østergade)
Bent Bokær Pedersen (violin/strygere)
og Mogens Bækgaard (harmonika) byder inden for i deres værksted. Alle er
velkommen, og tag gerne violinen eller
harmonikaen med, hvis du har spørgsmål til reparation eller vedligehold.
Kl. 20.00-22.00: Åben Scene i
Musikcaféen
Scenen er din! – Hvis du eller din gruppe har lyst til at spille for et dansende,
lyttende publikum. Skriv jer gerne på
allerede ved tilmelding til stævnet eller
meld jer i Stævnekontoret, når I ankommer eller i løbet af ugen. (- Caféens
husorkester sørger for musik at danse
til, hvis ingen andre melder sig).
Kl. 22.00-24.00: Bal i Musikcaféen
Cramer vs. Cramer – Birgit Alsdam Cramer (klarinet) og Mogens Cramer (harmonika) m.fl.
For yderligere info – opdateres på
hjemmesiden! ;-)

Torsdag
Kl. 13.00-16.00: Workshop –
Fanømusik
Instruktør: Tove de Fries (violin)
Pris: 80 kr. (50 kr. for unge <25)
Tove de Fries er opvokset i det midtvestjyske som datter af spillemanden
Niels de Fries, og hun er således vokset
op med den traditionelle dansemusik.
Siden teenagealderen har hun selv
spillet violin, og hun er uddannet fra
Folkemusiklinjen på Musikkonservatoriet i Odense. Tove har spillet i mange
sammenhænge – både i ind- og ud-

landsstævne 

land, men i dag bor Tove på Fanø, hvor
hun spiller til fester, koncerter og festivaler, og hun underviser på musikskoler, aftenskoler, kurser og stævner.
I denne workshop skal vi spille Fanømusik.
Kl. 13.00-16.00: Workshop – Irsk
musik
Instruktør: Pia Nygaard (violin)
Pris: 80 kr. (50 kr. for unge <25)
I 2010 blev Pia Nygaard uddannet folkemusiker og musikpædagog fra Konservatoriet i Odense. Hun underviser i
Skanderborg Kulturskole i sammenspil,
solo- og klasseundervisning i violin.
Derudover spiller hun i en række folkemusikbands med bl.a. irsk musik, bluegrass, keltisk og nordisk folkemusik på
repertoiret.
I denne workshop skal der spilles irsk –
både sange og tunes, og alle niveauer
samt alle instrumenter er velkommen.
Der bliver plads til både at lære melodi
og tekst samt små ornamenteringer, og
vi vil snakke om, hvad det er, der gør,
at noget ”lyder irsk”. Melodierne bliver
indøvet på øret, men der vil være mulighed for at få udleveret noder efter
behov i løbet af workshoppen.
Endnu en workshop med instruktør og
musik fra Cape Breton, Canada, er under udarbejdelse. – Kan først endeligt
udbydes, når tilmeldingen åbner på
hjemmesiden!
Kl. 13.00-16.00: Workshop – Cape
Breton-musik
Instruktør: ??
Pris: 80 kr. (50 kr. for unge <25)
Kl. 20.00-22.00: Ungdomsbal i
Musikcaféen
FUG – Christian Albertsen, Frederik
Smidt, Nanna Smidt, Nathasja Hansen
og Simon Busk Andersen
Der vil naturligvis også være adgang for
de knap så unge, men programmet er
tilrettelagt til den yngre målgruppe.
Kl. 22.00-01.00: Fanøbal i
Musikcaféen
Tove de Fries og Malene D. Beck

Bal med de Fries og D. Beck, som har
kendt hinanden gennem mange år,
men hvis samarbejde blev grundlagt
under deres uddannelse på Konservatoriet i Odense. Deres repertoire rummer
traditionel dansk musik – valse, polkaer, mazurkaer og sønderhoninger, som
kommer til at udgøre dette bal med primært Fanømusik.

Fredag
Kl. 20.00-22.30: Åben scene / bal i
Musikcaféen
Scenen er din! – Hvis du eller din gruppe har lyst til at spille for et dansende,
lyttende publikum. Skriv jer gerne på
allerede ved tilmelding til stævnet eller
meld jer i Stævnekontoret, når I ankommer eller i løbet af ugen.
(- Caféens husorkester sørger for musik
at danse til, hvis ingen andre melder
sig).

Onsdag, torsdag og fredag
Spillemandsorkester v. Jonas
Kongsted Frederiksen –
”Sønderbybogen”
Årets nodemateriale består af melodier
fra en nodebog, som i 1776 tilhørte en
spillemand i Sønderby, lige sydøst for
Assens. Musikken er arrangeret af Jonas Kongsted Frederiksen, som også vil
stå for orkesterprøverne og selve koncerten.
Jonas er uddannet i 2011 fra Det Fynske Musikkonservatoriums folkemusiklinje. Han arbejder som musikskolelærer, hvor han underviser i violin, han
skriver og arrangerer ny musik, og han
spiller i flere forskellige folkemusikgrupper, bl.a. Trias, D.u.K. og Abild.

Musikarrangementer – Samlet overblik
Mandag
Kl. 15.00-17.00

Workshops – Helle Baltzer Rohde og Kaj Engholm (svensk musik & dans)

Kl. 20.00-22.00

Musikcafé – Åben scene

Kl. 22.00-24.00

Musikcafé – Bal med Helle Baltzer Rohde og Kaj Engholm

Tirsdag
Kl. 13.30-15.30

Workshop – Frey Thyrré Klarskov (Tav og swing i ny musik)

Kl. 14.00-15.00

Kirkekoncert i Barløse Kirke – Rannok

Kl. 22.00-24.00

Musikcafé – Bal med Trias (- de spiller også til Ungdomscafé kl. 20-22)

Kl. 22.30-23.30

Kirkekoncert i Vor Frue Kirke i Assens – Rannok

Onsdag
Kl. 09.00-12.00

Orkesterprøve

Kl. 10.00-15.30

Instrumentværksteder (harmonika og violin)

Kl. 20.00-22.00

Musikcafé – Åben scene

Kl. 22.00-24.00

Musikcafé – Bal med Cramer vs. Cramer

Torsdag
Kl. 09.00-12.00

Orkesterprøve

Kl. 13.00-16.00

Folklore Workshop med Tove de Fries (Fanømusik)

Kl. 13.00-16.00

Folklore Workshop med Pia Nygaard (Irsk folkemusik)

(Kl. 13.00-16.00 Folklore Workshop med ….??..... (Cape Breton-musik))
Kl. 22.00-01.00

Musikcafé – Fanøbal med Tove de Fries og Malene Beck

Fredag
Kl. 13.00-14.30

Generalprøve til Festforestilling (orkester)

Kl. 15.30-17.00

Festforestilling (orkester)

Kl. 20.00-22.30

Musikcafé – Åben scene/bal….??
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Børne og unge arrangementer
Landsstævnet i Assens byder på den
helt store vifte af danse- og spillemuligheder, som aldrig er set lige til et
landsstævne. 5 dage med masser af
dans, musik, sang og hyggeligt samvær.
Der er aktiviteter for alle i alle aldre.
Babyrytmik, sanglege, danseworkshops
for både børn og unge, opvisningshold,
ungdomscafé og familielegestue er nogle af de danseoplevelser, som venter til
landsstævnet. For spillebørn og unge
venter nogle spændende dage med undervisning i gruppespil, som skal munde ud i en koncert både onsdag og fredag.
Alle B & U arrangementer er gratis, og
der er ikke sat alder på, så man kan frit
bevæge sig rundt og deltage, som man
har lyst til. Dog er ungdomsfesten mandag med betaling og aldersbegrænsning.

Danseworkshop
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
”Nu starter dansen”, ”Sønderhonning og
scottish”, ”Danse med specielle trin” og
”Danse med fart på” er de danseworkshops, som foregår i Arena hal 2 under
ledelse af Anette Bech-Dahlstrup, Ib
Jensen, Carsten Jørgensen og Mette Lukasiewicz. Disse workshops er åbne for
både børn, unge og forældre/bedsteforældre. Her skabes fantastiske læringsmuligheder for alle, uanset om du har
danset før, danset lidt eller meget.
To andre danseworkshops er rettet mod
de unge. Til den ene workshop kan
man sammen med Anette Bech-Dahlstrup lege med forskellige variationer
indenfor vals, scottish og hambo, og til
den anden får man mulighed for at få
bedømt sin dans.

Mandag kl. 18.00 –
Ungdomsfest (13+)
Teltet på ungdomscamp
Mandag aften på landsstævnet ASS16
(Assens 2016) starter vi ud med en ungdomsfest. Her skabes gode rammer for
unge, som gerne vil lære nye dansere/
musikere at kende, og selvfølgelig også
for jer, som glædes over gensynet med
kendte. Det er altså en super mulighed
for at lære nogle nye unge dansere og
musikere at kende, som man så kan
hygge sig med resten af ugen.
Festen er en udklædningsfest og temaet
er tyrolerfest, så find jeres bedste par
lederhosen frem fra skabet eller lav
nogle fletninger af det lange lyse hår og
vær klar til en fest.
Der vil være et lydanlæg til at afspille
musik, så vi kan lytte til musik, så længe vi ønsker det. Når vi har lyst til at
danse og spille, kan vi gå over i Skovpavillion til dansecafé/natdans.
Der er mulighed for selv at medbringe
drikkelse, og der kan derfor forekomme
alkohol.
Minimumsalderen er sat til 13 år.
Pris 100 kr. som inkluderer aftensmad
Hvis I har idéer til underholdning, sange m.m. kontakt gerne Morten Lisberg
18
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Babyrytmik
Torsdag og fredag
Børnefamilier med babyer får her et
fantastisk tilbud. Her vil Margrethe
Münster Berg med sin magi give babyerne en sanselig-musiskoplevelse. Der
skal bl.a. synges, vugges, danses, gynges, leges med tørklæder og rasleæg.
Margrethe er cand.mag. i musik og drama og underviser ved Pædagoguddannelsen i Randers.

Sanglege og rytmik
Sanglege og lette folkedanse

Ungdomsfest

af dansene går igen i løbet af ugen, og
har man først lært at danse polka, hurretrin og kæde, er der et kæmpe repertoire
af danse indenfor folkedansen, som man
kan danse. Det er en god idé at deltage i
formiddagenes danseworkshops, så man
er ekstra rustede til aftenens dans.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Allerede fra stævnets start indledes der
med en workshop i sanglege og lette
folkedanse. Så tag børnene i hånden og
lad dem mærke fællesskabet og danseglæden.
Danseaftenerne for børn starter kl.
19.00 med sanglege og lette folkedanse
i hal 2. Her får helt små børn mulighed
for at opleve, hvor dejligt det er, at synge og danse rundt på det store gulv.

Familielegestue
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Her er alletiders mulighed for at få danset og lært en masse folkedanse. Mange

Tirsdag, torsdag og fredag
For stævnets yngste deltagere bliver
der gode muligheder for at opleve sange, danse, rytmer og musik sammen
med Marlene Holst Nielsen og Margrethe Münster Berg.

Fællessang
Allerede mandag kl. 15.00 mødes alle
børnefamilier og unge i hal 1 til en fællessang, inden dansen og musikken går
i gang. Tirsdag og torsdag er der morgensang kl. 9.30 – 9.50, mens fredagen
byder på en sangtime med Anne og
Johnnie.
Har man lyst til mere sang, tilbyder
stævnet fællessang for alle tirsdag.

landsstævne 

gement. Der bliver selvfølgelig også tid
til at lære nogle gode melodier, hvorpå
disse ting kan udføres.

Polkaplask
I Assens er der kort gåafstand til stranden, så alle kan nemt komme til polkaplask på Næs strand ved campingpladsen onsdag kl. 15.00 – 16.00.

Ungdomscafé
Tirsdag og torsdag kl. 20.00 – 22.00 er
dansecaféen tiltænkt de unge. Her
kommer henholdsvis Trias og FUG og
spiller op til et par timers ungdomsdans, inden caféen åbnes for alle.

Stortrampoliner
Opvisningshold
Vi mødes og træner både tirsdag og
onsdag og laver en flot opvisning onsdag aften på havnen i Assens og igen
fredag til den store festforestilling i Arena Assens.
Alle kan være med uanset alder (min. 5
år)
Om det er din første opvisning, eller du
har gjort det mange gange før, gør ingen forskel, for vi laver et program,
hvor både begyndere og øvede dansere
kan være med og vigtigst af alt: får det
sjovt sammen☺
Musikken bliver leveret af Jesper Sand,
Anders Smith og Jan Tuesen, og Ingelise & Birger Lund står for dansen.

Spilleworkshop – begyndere i
alle aldre
Kom og spil folkemusik sammen med
andre børn, unge og voksne, som er begyndere eller ikke har spillet på sit instrument så længe. Det er fedt at spille
musik sammen uanset, om man lige er
begyndt at spille eller har spillet i nogle
år. Vi skal spille nogle lette, sjove og
sangbare melodier, hvor vi sammen
skaber musikken. Vi skal spille til koncerten på havnen onsdag og til den store festforestilling fredag. Alle medbringer eget instrument - hvis det er stemt i
andet end C skal det oplyses ved til-

meldingen. Teamet bag workshoppen:
Vibeke Smidt på harmonika, Peter
Smidt på guitar, Aksel Sand Nielsen på
kontrabas /violin og Lene Sand Nielsen
på klarinet glæder sig til at spille med
dig og dine kammerater og familie.

Prøv et instrument
Som noget nyt til landsstævnet har vi
lavet en workshop, hvor man kan få lov
at prøve forskellige instrumenter. Har
du en drøm om at prøve at trykke på
knapperne på en harmonika, vil Vibeke
Smidt hjælpe dig. Peter Smidt vil hjælpe dig med at spille din første akkord
på en guitar. Du kan prøve at stryge på
violin og trække i en basstreng hos Aksel Sand Nielsen, og få lov at trutte på
en klarinet hos Lene Sand Nielsen. Det
bliver et inferno af lyde, og en fantastisk mulighed for at prøve noget nyt.
Workshoppen er for alle nysgerrige i alle aldre.

Tirsdag og torsdag tilbydes der hop på
stortrampoliner i Arena Assens. Så kom
og prøv uanset alder.

Rundbold- og fodboldkamp
Sjov leg og lidt alvor bliver der mulighed for, når banerne torsdag bliver
kridtet op til både en rundboldkamp og
en fodboldkamp. Vi håber at både børn,
unge og forældre møder op, så vi kan få
en spændende dyst.

Legetøj i hal 2
I hal 2 vil der være forskellige legeaktiviteter til børnene. Her vil der bl.a. være lego, spil, bøger, papir samt farver.
Tilbud til alle – også meget spændende
for B & U.
• Folkloredanseworkshops (bl.a.  setdans, linedans m.m.)
• Folklorespilleworkshops
• Fanøbal
• Dansecafé  
• Natdans

Ungeorkester – øvede
Rasmus Nielsen er klar med spilleworkshops, som skal lede hen til en koncert
onsdag og fredag. Her kommer de unge
øvede spillemænd til at beskæftige sig
med alt det der ligger uden om melodien. Ting som riffs, akkorder, swing og
små "hooklines", som sammen med en
god melodi gør et fremragende arranTrin & Toner ∙ Nummer 1 ∙ Januar 2016 19
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Mandag
15.00 – 15.10

B&U åbning

Arena hal 2

15.10 – 16.30

Unge – orkester øvede

Teatersalen

Hanne Bording Jørgensen, Arne Jørgensen
Rasmus Nielsen

15.10 – 16.30

Nu starter dansen

Arena hal 2

Ib Jensen, Dorthe Hoffland

15.10 – 16.30

Sanglege og lette folkedanse

Arena sal 2

Hanne Bording Jørgensen, Arne Jørgensen

15.10 – 16.30

Spilleworkshop, begyndere

Arena sal 3 og 4

Sand & Smidt

18.00 – 00.00

Ungdomsfest med spisning

Teltet, ungecamp

Morten Lisberg

19.00 – 20.00

Sanglege og lette folkedanse

Arena hal 2

Hanne Bording Jørgensen, Arne Jørgensen

20.00 – 22.00

Familielegestue

Arena hal 2

Ib Jensen, Dorthe Hoffland

Tirsdag
09.30 – 09.50

Morgensang

Arena hal 2

Hanne Bording Jørgensen, Arne Jørgensen

10.00 – 11.30

Sanglege/rytmik

Arena sal 2

Marlene Holst, Felix

10.00 – 11.30

Sønderhoning og scottish

Arena hal 2

Carsten og Mette

10.00 – 11.30

Unge – orkester øvede

Teatersalen

Rasmus Nielsen

10.00 – 11.30

Spilleworkshop – begyndere

Arena sal 3 og 4

Smidt og Sand

12.00 – 13.00

Opvisningshold

Arena hal 2

Inge Lise & Birger, Jesper, jan, Anders

13.00 – 14.30

Unge – vals, hambo, scottish

Skovpavillonen

Anette Bech Dahlstrup

14.00 – 15.00

Stortrampoliner

Arena hal 2

Trampolinklub

15.30 – 17.00

Opvisningshold træning

Arena hal 2

Inge Lise & Birger, Jesper, jan, Anders

19.00 – 20.00

Sanglege og lette folkedanse

Arena hal 2

20.00 – 22.00

Familielegestue

Arena hal 2

Carsten og Mette

20.00 – 22.00

Ungdomscafe

Skovpavillonen

Trias

Onsdag
10.00 – 11.30

B&U orkester begyndere

Arena sal 3 og 4

Sand & Smidt

10.00 – 11.30

Opvisningshold træning

Arena hal 2

Inge Lise & Birger, Jesper, jan, Anders

12.00 – 13.30

Unge – orkester øvede

Teatersalen

Rasmus Nielsen

15.00 – 16.00

Polkaplask

Stranden/Næs

Ib Jensen, Jesper, Jan, Anders

16.30 – 17.30

Opvisningshold træning

Arena hal 2

Inge Lise & Birger, Jesper, jan, Anders

18.15 – 19.00

Koncert og opvisning

Havnepladsen

Inge Lise & Birger, Sand og Smidt, Rasmus Nielsen

Torsdag
09.30 – 09.50

Morgensang

Arena hal 2

Hanne Bording Jørgensen, Arne Jørgensen

10.00 – 10.30

Babyrytmik

Arena sal 1

Margrethe Münster Berg

10.00 – 11.30

Danse med specielle trin

Arena hal 2

Marlene Holst, Felix

10.00 – 11.30

Unge – Dans og bliv bedømt

Skovpavillonen

10.30 – 11.30

Sanglege/rytmik

Arena sal 1

11.45 – 12.15

Prøv et instrument

Arena sal 3 og 4

Margrethe Münster Berg
Sand & Smidt

15.00 – 16.00

Stortrampoliner

Arena hal 2

Trampolinklub

16.30 – 17.30

Rundbold og fodbold

Sukkerengen

19.00 – 20.00

Sanglege og lette folkedanse

Arena hal 2

Margrethe Münster Berg

20.00 – 22.00

Familielegestue

Arena hal 2

Marlene Holst, Felix

20.00 – 22.00

Ungdomscafe

Skovpavillonen

FUG

09.30 – 10.30

Sangtime

Arena hal 2

Anne & Johnny Frederiksen

10.00 – 10.30

Babyrytmik

Arena sal 1

Margrethe Münster Berg

10.30 – 11.30

Sanglege/rytmik

Arena sal 1

Margrethe Münster Berg

10.30 – 11.30

Danse med fart på

Arena hal 2

Ib Jensen, Dorthe Hoffland

13.00 – 14.30

Generalprøve til festforestilling

Arena hal 1

Inge Lise & Birger, Sand & Smidt, Rasmus Nielsen

15.30 – 17.00

Festforestilling – dans, musik, dragt

Arena hal 1

Inge Lise & Birger, Sand & Smidt, Rasmus Nielsen

19.00 – 20.00

sanglege og lette folkedanse

Arena hal 2

Anine Todsen

20.00 – 22.00

familielegestue

Arena hal 2

Hanne Bording Jørgensen, Arne Jørgensen

Fredag
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Dragtudvalget
Dragtudstilling
I Assens bliver der ingen museumsudstilling, til gengæld bliver der i cafeen i Arena Assens udstillet originale dragtdele,
som tilhører Folkedans Danmark og privatpersoner. Hovedvægten vil være på strik, men der vil også indgå andre dele
som har tilknytning til Fyn. Samtidig vil der rundt omkring i
Arenaen være udstillet dragtkopier fra forskellige dele af Fyn.

Dragtteknikker
Der er 2 kurser i dragtteknikker, Strik og Løslommer. Begge
koster 75 kr. og der skal være tilmelding inden 1. april.

Kursus i løslommer
Tidligere havde kvinderne en løs lomme til at binde om livet
under forklædet eller under det yderste skørt.
De er som regel syet af bomuld; men der findes også nogle i
vadmel.
Alle bomulds, silke og silkebåndsrester blev gemt, så der var
stumper til ”pachtwork”.
Lommen blev bundet rundt om livet med et kræmmerbændel.
På Søfartsmuseet i Marstal har man en mørkeblå bommuldslomme med broderi.
Den lomme, vi syr på workshoppen, er i tern.
Der skal medbringes alm sygrej.
Stof mm er inkluderet i prisen
Underviser. Brita Johansen

som til de gamle trøjer, så man både lærer opslagskanter,
tvebinding og mønsteropbygning.
Det er en forudsætning at man kan strikke ret og vrang, da
der ikke er tid til at starte helt fra bunden.
Det eneste der skal medbringes er strømpepinde nr. 2. Garn
m.m. udleveres på kurset
Underviser. Tove Jensen
Onsdag, når der er Assens for fulde sejl, vil der i et telt på
Østergade blive vist og demonstreret forskellige dragtsynings
teknikker.
Der vil også være mulighed for børn at lege med påklædningsdukker i dragter og male i malerbog.

Lær at strikke, som man gjorde på de gamle trøjer

Ved festforestillingen om fredagen, bliver der en ”dragt”overraskelse.

Vi har mange af de gamle nattrøjer rundt om i landet, men
hvordan blev de strikket? Det kan du lære lidt om på denne
workshop. Der laves et par håndledsvarmere i samme teknik

Salgsudstillingen er åben mandag – tirsdag – torsdag - fredag mellem 19.00 og 22.00.
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Indkvartering
Vi er så heldige, at vi har fået lov til at benytte arealet lige
ved siden af Arenaen til camping. Det er helt unikt, for det
betyder, at man kommer til at bo i gå-afstand fra Arenaen,
indkøbsmuligheder, og byens centrum, hvor der også er
mange aktiviteter.

Stævnecamping
Campingpladsen bliver indrettet på græsarealer mellem Rådhus Alle og Søndre Ringvej. Ud over faciliteterne i Arenaen,
vil der på pladsen også være ordentlige toiletforhold. I skrivende stund ser det ud til at brandmyndighederne giver os
lov til at blande campingvogne, teltvogne, telte og autocampere på pladsen. Det betyder, at vi bliver i stand til at samle
foreninger eller regioner. Hold øje med hjemmesiden.

Familiecamping
Der indrettes familiecamping og ungecamping på græsarealerne øst for arenaen. Familiecamping har plads til at modtage rigtig mange børn med forældre og bedsteforældre. Pladsen for de unge bliver forsynet med et fællestelt, som I kender det fra tidligere.
Begge pladser ligger også tæt på Arenaen og Skovpavillonen,
hvor mange
Ungeaktiviteter finder sted.

Skolelogi
Pilehaveskolen ligger på Stadionvej, lige på den anden side
af den park, hvor Skovpavillonen ligger. Skolen er ny renoveret, og der er gode P-muligheder. Klasseværelserne er forsynede med kaffemaskiner, køleskabe osv., så det er ikke
nødvendigt/tilladt at medbringe egne hvidevarer og lignende. Selvfølgelig er hårtørrer, shaver, mobil oplader o.l. tilladt.

Handicapcamping og -parkering.
Hvis man har behov for handicap parkering eller campingplads, må I gerne sende en mail med vedhæftet kopi af handicapkort til stævneudvalget. Vi vil gøre vores bedste for at
imødekomme jeres behov.

Forplejning
Bestilling af morgenbrød
Der bliver mulighed for at bestille morgenbrød hver dag; bestillingssedlen ligger i jeres velkomstpose.

Morgenkomplet
serveres hver morgen på Pilehaveskolen mellem kl. 8 og 9.til
kr. 40,00 pr måltid. Ligeledes tilbyder vi smør selv madpakker til kr. 25,00.
Vælger du begge tilbud koster det kr. 50,00.

Aftensmad
Hvis man ikke har lyst til at stå køkkenet, bliver der mulighed
for at bestille varm mad hver aften. Serveres i Skovpavillonen.
Retterne skal forudbestilles og alle priser er uden drikkevarer.
Er du sulten efter aftenens strabadser, er pølsevognen åben
fra midnat og til kl.?
dagens sult kan stilles med en Cafeburger til 30 kr.
DAG

MENU

TID

PRIS

Mandag

Gryderet med kartoffelmos

18.00 – 19.00

Kr. 55

Tirsdag

Frikadeller med pasta og
kartoffelsalat

18.00 – 19.00

Kr. 55

Lasagne og grøn salat

18.00 – 19.00

Kr. 55

Kyllingfilet med ovnbagte
18.00 – 19.00
kartofler og grillede grøntsager

Kr. 55

Onsdag
Torsdag
Torsdag;
ELLER

HELSTEGT PATTEGRIS VED
ARENAEN

Fredag

Pulled pork i wraps

Kr. 140
18.00 – 19.00

Kr. 55

Torsdag er der fællesspisning ved Arenaen, hvor vores lokale
slagter sørger for helstegt pattegris m. salat og andet tilbehør, til en pris af kr. 140 pr. kuvert.
Saftstationen (Arena Assens restaurant) sælger drikkevarer.
I Cafeens åbningstid kan der købes kage og kaffe, samt øl og
vand til rimelige priser

Overnatning søndag/mandag

Saftstationen tilbyder:

Indkvarteringen starter allerede søndag fra kl. 14.00 til
22.00, det er således muligt at ankomme tidligt, så man kan
lære byen godt at kende inden stævnet åbner om mandagen.
Stævnekontoret åbner mandag morgen kl. 08.00.

1. morgenkomplet (buffet): morgenmadsprodukter, mælk, yoghurt, smør, ost, marmelade, pålæg, brød, kaffe/te, appelsinjuice: kr. 55,00
2. frokostbuffet med lunt & koldt, samt salat & brød: kr. 65,00
3. dagens varme ret (aften): kr. 75,00

Alternativ indkvartering
Hvis man ønsker anden form for indkvartering, er det en god
ide at søge på stævnets hjemmeside – www.assens2016.dk,
eller på www.visitassens.dk.

Rigtig hjertelig velkommen til Assens.
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Øvrige priser

Stævnepriser
Pris

Pris

Stævnemærke, voksen fra 26 år, tilmeldt før 1. april

750

Dragtaktiviteter

Stævnemærke, voksen fra 26 år, tilmeldt 1. april eller senere

900

Kursus i løslommer

75

Stævnemærke, unge mellem 15 og 25 år, tilmeldt før 1. april

500

Kursus i strik med ruder og stjerner

75

Stævnemærke, unge mellem 15 og 25 år, tilmeldt 1. april eller senere

600

Musikaktiviteter

Stævnemærke, børn og unge fra 5 til 14 år, tilmeldt før 1.
april

300

Workshop i svensk musik ved Helle Baltzer Rohde og Kaj
Engholm 50

Stævnemærke, børn og unge fra 5 til 14 år, tilmeldt 1. april
eller senere

400

Stævnemærke, børn under 5 år

For unge under 25

0

300
30

Workshop Tav og swing i ny musik ved Frey Thyrré Klarskov.
50

0

For unge under 25

30

Camping og skolelogi, voksne fra 26 år, per person

300

Kirkekoncerter i Barløse eller Vor Frue Kirke i Assens

60

Camping og skolelogi, unge mellem 15 og 25 år, per person

200

Workshop i Fanømusik ved Tove de Fries

80

Camping og skolelogi, børn og unge fra 5 til 14 år, per person

110

For unge under 25

50

Workshop i Irsk musik ved Pia Nygaard

80

Camping og skolelogi, børn under 5 år

0

Ekstraplads til campingvogne over 8 m

200

Ekstraplads til fællestelt på maksimum 6,5 x 8 m

200

Ekstraplads til fællestelt på maksimum 6,5 x 16 m

400

1-dags stævnemærke for voksne fra 26 år

230

1-dags stævnemærke for unge fra 15 til 25 år

175

1-dags stævnemærke for børn og unge mellem 5 og 14 år

110

1-dags stævnemærke for børn under 5 år
Stævnemærke seniordag for 65+’ere (onsdag)

0
115

For unge under 25

50

Workshop i Cape Breton music, under planlægning

80

For unge under 25

50

B&U aktiviteter
Tyrolerfest

100

Turprogram
Bryggeriet, incl. sandwich

100

Vestergaard Vin

150

Bågø, inkl. færge, morgencomplet og rundvisning

125

Hagenskov, inkl. bus og kaffe med brød

250

Vedstårup Teglværk

100

Priserne på:

Hørvævsmuseet Kør selv

• Kurser
• Øvrige Arrangementer
• Andet
Er desværre ikke helt på plads
i skrivende stund.
Hjemmesiden og tilmeldingssystemet bliver opdateret snarest.

Skodamuseet kør selv

50

Fællesbillet hørvævsmuseet og Skodamuseet

90

Ret til ændringer forbeholdes.

Andet

Børn under 13 år gratis

50

0

Lilleskov museumsteglværk Kør selv

25

Byvandring i Assens

50

Historisk vandring på Torø

60

Børn under 13 år

20

Fællesspisning, torsdag

150

Morgenkomplet Pilehaveskolen

40

Smør selv madpakke

25

Morgenkomplet og smør selv madpakke

50

Dagens ret i skovpavillonen

55

Morgenkomplet i Arenaen

55

Frokostbuffet i Arenaen

65

Varm ret (aften) i Arenaen

75

Brug af motionslokaler, hele ugen

50

Morgenyoga

80
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Kære læsere af
Trin og Toner,
Til alle jer, der elsker at danse menuet!
En ny bog er udkommet om menuettens historie i Norden:

Menuetten – älsklingsdansen
Gunnel Biskop fra Helsingfors har endnu engang skrevet en fantastisk læseværdig dansehistorisk bog. Hun er magister i danseforskning og historie og har haft
en livslang kærlighed til menuetten. Bogen omhandler menuetten i hele norden med særskilt omtale af de enkelte lande – næsten 40 sider er der skrevet
om menuetten i Danmark.
En spændende dansehistorisk bog – der anbefales på det varmeste.
Ole Skov & Per Sørensen

Pressmeddelande
Finlands Svenska Folkdansring
Oktober 2015
Ny bok om menuettens historia i
Norden!
Menuetten – älsklingsdansen
Om menuetten i Norden – särskilt i Finlands svenskbygder – under trehundrafemtio år
Gunnel Biskop

dragter 
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328 sidor, illustrerad med 220 bilder
Häftad, 17 x 24 cm
ISBN 978-951-95628-4-1
Pris 34 (ca 250 DKK) + porto Vid köp
av 10 exemplar: 30 € / ex. + porto
Utgivare / saluförare: Finlands Svenska
Folkdansring.
Kontaktuppgifter: tel. +358 40 352
3688 folkdansringen@folkdans.fi
www.folkdans.fi

Boken handlar om den unika menuettkulturen i Frankrike, Danmark, Sverige,
Norge och Finland. Både hos herre,
kung och folk. Allt från de tidigaste omnämnandena i Danmark 1667 och i
Sverige 1676, och fram till idag.
Kung Frederik IV älskade att dansa.
”Han hoppede mærkeligt rundt i menuetten” men det störde honom inte. 1709

dans

dansade han från kl. 4 på eftermiddagen till följande morgon.
Inte var man sämre i Stockholm heller.
År 1778 fick Gustaf III och drottning Sofia Magdalena en son. Detta firades
med en bal, där det dansades sjutton
menuetter i rad, solo av ett par åt gången. Kungen och drottningen inledde
självfallet.
Folket på landet dansade också menuett, i hela Norden. Både solo och många
par samtidigt. Prästen Junge i Blovstrød–Lillerød församling berättar 1798
att på bröllop har bruden ”Gulvet ene
først med Brudgomsmanden og derefter
med flere, da hun gaaer fra Haand til
Haand, saa at endog Knøse maae undertiden giøre Ho¬verie i en Menuet,
først med jevne og siden med nogle,
som vi kalde Pohlske Trin, hvilke tvende Toure Bønderne paa andre Steder
give Navn af Ost og Brød. Men i hvad de
end kalde dem, falder dette meget besværligt for Bruden under tvende Omstændig-heder, enten naar hun har
mange Aar paa Bagen eller naar hun
bærer sin Skiødesynd fortil som en
Tromme.”

Junge dansade inte själv, men många
präster dansade menuett på allmogens
bröllop i alla nordiska länder. I Danmark
lär prosten i Maarup kyrka ha stått i
predik-stolen och uppmanat kyrkobesökarna att dansa menuett, 1809. Han
demonstrerade till och med hur: ”Her
tog Provsten i sin Kjole, bredte den ud
til Siden, gjorde et Pas til højere, et til
venstre og et bagud. Samtidig angav
han Takt og Tone med Ordene: Tinterlintint! Tinterlintint! Tinterlintint!”
Prosten tillade i skarpa ordalag vad
man INTE skulle dansa: ”Derfor mine
andægtige Medkristne, naar I kommer
til Gæstebud og skal danse og vil danse, saa dans Menuet og ikke Fiertur og
Kehraus, for ellers danser Fanden Kehraus med jer alle sammen lige ind i Helvede. – Amen!”
I Danmark har menuett dansats i hela
landet och det finns otaliga skildringar
om menuettdans och man har uppteckningar och en film av menuettens form.
I Norge fick den tyske dansmästaren
F.A. Zorn till sin stora förvåning se
bondpojkar och bondflickor dansa menuett i Hønefoss 1836, då han var på

jakt efter halling. I Sverige har menuett
dansats i så gott som hela landet, och
det finns berättelser, omtalanden och
fragment bevarade.
I Finland har menuett dansats i alla
svenskspråkiga bygder, som kallas
Svenskfinland. Inom ceremoni-dansen
dansades menuetten solo av ett par, av
två par samtidigt eller av flera par samtidigt och med ombyte av partner, enligt ett invecklat system. Även ombyte
av kavaljer i bordsändan. Bordsändskavaljeren bestämde menuettens längd,
som inte var bestämd.
I Finland dansas polska efter menuetten
idag. Det kan konstateras att menuetten
har följts av en polska inom ceremonidansen på allmogens bröllop både i
Finland, Danmark och Sverige.
Alla citat är på originalspråk, således på
danska, svenska och norska.
Gunnel Biskop är fil. dr. Hon disputerade vid Åbo akademi med avhandlingen
Dansen för åskådare. Intresset för folkdansen som estradprodukt och insamlingsobjekt hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland under senare delen av 1800-talet (2012).

Tekstildag den 30. – 4. 2016
på Folkedans Danmarks sekretariat, Enrumvej 6A, Odense.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Der vil denne dag være mulighed for at høre de 2 danske foredrag fra Nordisk
Dragtseminar i Fagernes i Norge august 2015:
”Timeglas, hjerter og kors, symboler i 1800-tallets dåbstøj”
ved Inge Christiansen, museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark.
og
”Krone, fletter, bore og flettetøj – sort hue med guld. Symboler hos almuens brude 1750 – 1870” ved Anna-Margrethe Jonsson, formand for Folkedans
Danmarks Dragtudvalg.
Der vil desuden blive mulighed for at se genstande fra Studiesamlingen.
Alle interesserede er velkomne.
Nærmere information senere.
Dragtudvalget
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Thyregodtræf

– spillemandsmusik og folkedans – også for børn og unge
Lørdag den 20. februar 2016
Masser af spillemandsmusik, folkedans og hyggeligt samvær.
I løbet af dagen bliver der undervist i orkesterspil og i forskellige valgfrie grupper.
Om aftenen er der børnedans, ”fuld fart på dansen” og traditionelt folkedansebal.

Dagens program:
Kl. 10.00 – 11.00 Orkesterspil
Kl. 11.00 – 18.00 Sammenspil i valgfrie grupper
Kl. 19.30 – 20.00 Spillemandskoncert med børn og unge
Kl. 20.00 – 23.30 Folkedansebal og stort kaffebord
Kl. 23.30 - ?? Natmad, spil og dans??

Valgfrie spillekurser:
1) Spillemandsmusik – udtryk og betoning
v/Ove Andersen, violin, harmonika
2) Harmonika og sammenspil
v/Bjarne Grue Knudsen, harmonika
3) Violin og sammenspil
v/Michael Sommer, violin
4) Forspillerkursus
v/Stig Christiansen, harmonika
5) Spil til dansekursus
v/Vibeke smidt, harmonika
6) Ungdomshold ”De skrappe”
v/Rasmus Nielsen, violin
7) Ungdomshold fra 11 år
v/ Annmarie Grams, tværfløjte
8) Børnehold fra ca. 6 – 11 år
v/Camilla Skjærbæk, klaver, klarinet, fløjte
v/Manny Skjærbæk, klarinet, fløjte, violin
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Dansekursus kl. 13.30 – 18.00
Lettere danse med gode eller sjove detaljer, udvalgt fra alle
hæfter v/Karen Lindballe, Grenå
Folkedansebal ledes af Karen Lindballe og forspiller Bjarne
Grue Knudsen
Fuld fart på dansen ledes af Ingeborg Uldahl og forspiller
Ove Andersen
Børnefolkedans ledes af Malene Holst Nielsen og forspillerholdet v/ Stig Christiansen
Pris: 375 kr. (børne-/ungdomshold 250 kr.) incl. frokost, 2 x
kaffe/sodavand, aftensmad, natmad, morgenmad og nodemateriale – udover 358 bind 1 & 2.

spillemandskredsen

Ved afbud efter udsendelse af materiale betales et gebyr
på 80 kr.
Det forventes at de voksne spiller til dansen om aftenen.
Mulighed for gratis overnatning på skolen. Kursuscentret
ved skolen udlejer værelser.
Tilmelding nu eller senest 20. januar for spillemænd og til
dansekurserne gerne inden 9. februar til Manny Skjærbæk, Borgvold 14 A 2.tv., 7100 Vejle, tlf. 30343566,
mail: mannyskj@gmail.com
Ring eller skriv efter program med yderligere oplysninger.
Arrangør: Thyregod spillemænd og folkedansere
Samarbejde med Folkedans Danmark Reg. Syddanmark
De bedste hilsner Manny

Nytårshilsen
Spillemandskredsen ønsker alle læserne og vores
medlemmer et godt nytår.
Vi håber på, at 2016 vil blive lige så inspirerende
som 2015 har været.
Hilsen Styrelsen
Spillemandskredsen

ORIENTERING
Valgmøde
Spillemandskredsen Region Sjælland afholder valgmøde lørdag den 16. januar 2016. Det foregår i Ahornhallen, Ahorn
Allé i Ringsted, samtidig med folkedansernes arrangement.
Bestyrelsen er på valg, og der arbejdes på at der også bliver
mulighed for at spille. Dagens program med dagsorden m.v.
vil blive udsendt til medlemmerne.
Yderligere oplysninger fås hos: Michael S. Petersen,
fidlerramso@hotmail.com, tlf. 27 11 59 57.

Harmonika-kursus
Afholdes søndag den 7. februar 2016 kl. 10-16 i Roskilde.
Underviser er Jesper Vinther, der er uddannet på Det Fynske
Musikkonservatorium, og som spiller med i en række bands.
Formålet med kurset er bl.a. at arbejde med ”tawet” i forskellige dansetyper. Prisen for at deltage er 200 kr. for medlemmer af Spillemandskredsen – for andre 400 kr.
Der vil blive udsendt en indbydelse med nærmere oplysninger, der også kan fås hos: Judith Østergaard Andersen,
judith@dlgmail.dk, tlf. 46 40 92 13.

Region Nordjylland
Valg til regionsbestyrelsen Den 5. februar 2016 kl. 19.30
Sted:
Centeret Vestergården, Annebergvej 73, 9000 Ålborg
Vel mødt!
På regionsbestyrelsen vegne
Erik Vognsen Nielsen
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S

Spillemandstræf

og Generalforsamling i Spillemandskredsen
4.-6. marts 2016 på Ubberud Skole og i Ubberudhallen, Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst
WEEKENDENS PROGRAM
Fredag den 4. marts
Kl. 19.00-20.00 Ankomst og indkvartering på skolen
Kl. 20.00-22.00 ca. Sammenspil under
ledelse af Annmarie
Grams (tværfløjte)
Herefter hyggeligt samvær med lidt
godt til ganen

Søndag den 6. marts
Kl. 08.00-09.00 Morgenmad på lærerværelset
Kl. 09.00-10.00 Diverse informationer
fra regionerne og styrelsen på lærerværelset
Kl. 10.00
Generalforsamling i
Spillemandskredsen,
kaffe med snacks
Ca. 12.00
Frokost og hjemrejse

Lørdag den 5. marts
Kl. 08.00-09.00 Morgenmad på lærerværelset
Kl. 09.00-12.00 Workshop med Jesper
Vinther Petersen, kaffe
med snacks
Kl. 12.00-13.30 Frokost på lærerværelset
Kl. 13.30-17.30 Workshop fortsat afbrudt af kaffe med
brød
Kl. 18.00-19.00 Buffet i hallen sammen med legestuens
deltagere
Kl. 19.30-21.00 Legestue Jesper
Vinther Petersen som
forspiller og Hanne
Præst som danseinstruktør
Kl. 21.00-21.45 Kaffepause med brød/
kager samt amerikansk lotteri
Kl. 22.00-23.30 Legestuen fortsætter
Kl. 24.00
Natmad på lærerværelset
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Samspil og workshops foregår i Gymnastiksalen
Måltiderne inkl. natmad (undtagen til
legestuen) indtages på lærerværelset
Informationer og generalforsamling
foregår på lærerværelset
Legestuen foregår i Ubberudhallen
Pris for hele weekenden: 300,00 kr.,
som betales ved ankomsten til træffet.
Indkvartering: Foregår på skolen, og alle medbringer selv madrasser/seng, soveposer/sengetøj, toiletgrej, håndklæ-

der og lignende.Hvis I ønsker at sove
mere komfortabelt, er I velkommen til
for egen regning at finde et andet natlogi. Der er mange muligheder.
Forplejning: Husk at oplyse, hvis der er
ønske om specialkost.
Tak til Korup-Ubberud Folkedansere,
der står for alt det praktiske omkring
spillemandstræffet og generalforsamlingen. Foreningen er desuden vært ved
legestuen lørdag aften.
Tilmelding: Husk at opgive medlemsnummer i Spillemandskredsen, instrument, navn og adresse, også gerne telefon og e-mailadresse ved tilmeldingen.
Desuden eventuelle oplysninger om
diabetes, vegetar og lignende.
Bindende tilmelding senest søndag den
25.januar 2016 til Anne-Grete Jensen
Mail: angrjens@gmail.com
Tlf.: 24 60 63 98
Post: Egeskovvej 127, 7000 Fredericia

Korup-Ubberud Folkedansere og
Spillemandskredsen
afholder Legestue med stort orkester under ledelse af Jesper Vinther Petersen Lørdag den 5. marts kl. 18.00 i Ubberudhallen
Vi håber, at rigtig mange folkedansere kommer til legestuen lørdag aften,
hvor det store og veloplagte spillemandsorkester spiller til dans.
Se invitationen.
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Bjert Stenderup Folkedanserforening &
Region Syddanmarks Spillemandskreds
inviterer til workshop og legestueorkesterspil lørdag den 2. april 2016, under
kyndig ledelse af spillemand og instruktør
Søren Iversen, kendt fra Iversen Quartet.
Musikvalget vil primært være legestuedanse hentet fra 358, men mon ikke Søren kommer med et par gode, løse noder
til eftermiddagens workshop mellem kl.
13.00 og 16.30.
Herefter er der i anledning af Bjert Stenderup folkedanseres 30 års jubilæum festmiddag kl. 18.00 i Bjert hallen.

Indkaldelse til

generalforsamling
i Spillemandskredsen
Alle medlemmer af Spillemandskredsen
indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

søndag den 6. marts 2016 kl. 10.00
på Ubberud Skole, Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst
DAGSORDEN

Pris for workshop og hele arrangementet
er kr. 100,-. Det omfatter workshop, eftermiddagskaffe, middag (drikkevarer for
egen regning), aftenskaffe og kage, samt
en vand / øl under legestuespil.
Max. 25 spillemænd!
Tilmelding snarest, dog seneste 12. marts,
dersom der fortsat er plads til Leif Petersen, E-mail inge-leif@profibermail.dk, tlf.
7557 7176, mobil 2368 9309

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning forelægges til godkendelse
Fremlæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag fra foreningens medlemmer eller styrelsen
6. Fastsættelse af kontingent
7. Styrelsens arbejdsplan for det kommende år
8. Valg af formand: Ingolf Ryom Nielsen (modtager genvalg)
9. Valg af styrelsesmedlemmer:
på valg er Hanne Bøgh (ønsker ikke genvalg)
på valg er Anne-Grete Jensen (modtager genvalg)
10. Valg af 2 suppleanter:
på valg er Claus Lisberg (modtager genvalg)
på valg er Hanne Eriksen (modtager genvalg)
11. Valg af revisor og suppleant
på valg er Henning Søndergaard Andersen, revisor (modtager genvalg)
på valg er Erik Nielsen, revisorsuppleant (modtager genvalg)
12. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være
indgivet til formanden senest 1 måned inden generalforsamlingen.
Vi håber, at rigtig mange af Spillemandskredsens medlemmer vil komme til
spillemandstræffet og generalforsamlingen.
Spillemandskredsens styrelse

BEMÆRK
Generalforsamlingen starter kl. 10.00 - infomøde kl. 9.00
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Korup-Ubberud folkedansere
indbyder i samarbejde med Spillemands
kredsen til fællesspisning og legestue lør
dag den 5.marts 2016 kl. 18.00 i Ubberud
hallen, Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst
(OBS! Hovedindgangen er flyttet til hallens
nye tilbygning)
Spillemandskredsens STORE orkester vil spille for
os under ledelse af Jesper Vinther Petersen.
Hanne Præst leder os gennem dansene i løbet af
aftenen.
Medbring en spændende ret til et fælles ta-selvbord. Foreningen sørger for brød og smør.
I bedes medbringe service og bestik.
Der kan købes øl, vand og vin til rimelige priser.
Vi slutter aftenen kl. 23.30.
Prisen er kun: 80 kr. for legestue og kager.
Medbring venligst selv kaffe/the

Tilmelding skal ske til:
Grete Pedersen, tlf: 23741157 eller e-mail:
grete.pedersen370@gmail.com eller
Esry Johansen, tlf: 65967670 eller
e-mail: esryjohansen@gmail.com,
senest den 26/2 2016
Hallen er opvarmet.

Velkommen til en festlig aften

Jensen og Bugge + Høirup
– Slid din tid GO 0815
I 2015 blev Borcher Madsens 200 års fødselsdag fejret med
manér både ved koncerter rundt omkring i landet og med
udgivelsen af en CD med nogle af de skønne Borcher Madsen
melodier.
Mette Kathrine Jensen, Kristian Bugge og Morten Alfred Høirup er trekløveret bag CD´en. Udover at instudere Melodierne
har de også studeret Borcher Madsens liv og levned, og det
kan der læses meget mere om i den medfølgende ”pixibog”.
Borcher Madsen boede på Falster og han skrev et utal af melodier og det ofte på bestilling, når andre spillemænd lagde
vejen forbi. Udover CD´en er der også en nodebog med Borcher Madsen melodier.
Melodierne er gode og iørefaldende spillet med et dejligt
drev og gyng. Det er tydeligt at melodierne er skrevet som
dansemusik. Som noget specielt for Borcher Madsen er, at
han ofte havde en reprise i mol, det var ikke så brugt i 1800
tallet. Melodierne er dejligt varierede og fremført med en
energi og en nerve, der giver lyst til at lytte igen og igen.
Har du fået lyst til at lytte og eventuelt også selv spille så
kontakt:
Go´danish Folk Music på www.gofolk.dk eller tlf. 31 69 12 86
Dorthe Linde Jørgensen
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Med venlig hilsen
Korup-Ubberud Folkedansere og
Spillemandskredsen
Korup-Ubberud

spillemandskredsen

V.Poulsen's Kapel – Old school GO 1215
I 1981 udkom et kassettebånd og dette kassette bånd er nu
blevet til en Cd. De to danske rigsspillemænd Sonnich Lydom
og Jes Kroman er spillemændene bag V. Poulsen´s kapel. De
mødtes i 1975, og i 1981 blev de inviteret til Shetland Folk
Festival, hvor de fik indspillet Kassettebåndet. Hvorfor så
genudgive? Vi mener, at alle fortjener at høre, hvordan det
lød i de dage. Ikke mindst den nye generation af ”lærde” folkemusikere har brug for et direkte link til traditionen. Så at
sige ”en stemme fra fortiden udført af nogle, der lever i nutiden”.
Uanset hvilken ”tid” musikken på Cd´en er fra, så er der masser af energi og livsglæde. Sådan lød det dengang og mon
ikke det stadig lyder sådan? Det er glad musik, der smitter.
Der er en autentisk lyd og meget nerve. Musik fra hjertet.
Heldigvis bliver ”Old school” aldrig for gammelt, men er meget inspirerende at lytte til.

På billederne på CD´ens cover er vi tilbage fra Kassettebåndets tid – der er billeder af de to alene på en scene og i jam
session med masser af musikalske venner. Det er lige før vi
kan mærke stemningen fra dengang – heldigvis når stemningen hele vejen, når CD´en spiller de glade toner lige ind i
øregangen, der har direkte forbindelse til fødderne, der lystigt tripper med.
Har du fået lyst til at høre mere så kontakt: Go Danish Folk
Music på go@gofolk.dk eller tlf. 31 69 12 86
Dorthe Linde Jørgensen

Rigsspillemænd, hvad er nu det for noget?
Danmarks Rigsspillemænd kan tildele hædersbevisninger til
fremtrædende spillemænd, der på traditionelle akustiske instrumenter behersker et interessant repertoire af dansk traditionel dansemusik med rødder i de forudgående århundreder.
Opspil foregår ad 3 omgange, først ansøger man om deltagelse ved at udfylde et skema, hvor der er nogle kriterier, der
skal opfyldes. Dernæst er man til samtale med bedømmelses
udvalget og spille musikeksempler for udvalget, og til slut er
der åbent opspil med publikum. Nu skal bedømmelsesudvalget så finde frem til om det skal være bronze, sølv eller guld
mærke. Sonnich og Jes har begge fået tildelt sølvmærket.
Sonnich Lydom spiller violin og toradet harmonika
Jes Kroman spiller violin og toradet harmonika

Kursus i Harmonika-teknik
Søndag den 7. februar 2016
Roskilde

Thyregodtræf
Den 20. februar 2016, Thyregod

Region Syddanmark:
Legestue
Den 5. marts 2015, Ubberud

Region Sjælland:
Valgmøde
Den 16. januar 2016, Ringsted

Spillemandstræf
Den 4.-6. marts 2016, Ubberud

Generalforsamling

Spillemandskalenderen

Region Nordjylland:
Valgmøde
Den 5. februar 2016, Aalborg

Den 6. marts 2016, Ubberud

Spillemandsworkshop
Den 2. april 2016, Bjert
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Region Hovedstaden

Region Sjælland

Sang & dans

Søndagsdans

Valgmøde og stævnedanse

Seniorudvalget indbyder til legestue for
sang- og danseglade ældre, pensionister
og andre interesserede.
Søndag den 17. januar 2016 kl. 13.3016.30
Stedet: Huset, Byvej 78, 2650 Hvidovre.
Buslinjen 1A fra Avedøre station til første
stop på Brostykkevej og gå resten af vejen. P-pladser ved Huset.
Kom og få en hyggelig eftermiddag.
Dejlige sange fra LDF sangbogen med gode danse ind imellem - under kyndig vejledning og musikledsagelse.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe/te, boller og lagkage.
Tilmelding nødvendig til Lissy på tlf.
43733198 eller Erik på tlf. 38713595, senest den 10. januar 2016.
Med venlig hilsen
FD Region Hovedstaden, Seniorudvalg

14. februar 2016 fra kl. 13 - 17
Sted Østervangsskolen, Astersvej 15,
4000 Roskilde
Denne søndag danser vi pardanse. Vi
træner de 3 regionsmesterskabsdanse
samt en masse andet godt dans
Alle kan deltage, også selv om du ikke
stiller op til mesterskabet.
Kom og få en dejlig dansedag!

Region Sjælland indbyder til Medlems og valgmøde den 16. januar 2016. Vi
mødes klokken 10 i Ahornhallen, Ahorn
alle, Ringsted, og ca. 12.30 / 13.00 spiser vi vores madpakker, hvor regionen
giver en vand eller øl.
Samme dag vil stævnedansene til Assens blive gennemgået, under ledelse
af Carsten Daugaard.
Det er ikke kun for instruktører, alle kan
deltage. Dansene vil blive sendt ud til
foreningsformændene i god tid.
Rækkefølgen af dagens program er
endnu ikke fastlagt, men mød talstærkt
op, og lad os få en indholdsrig dag.
På region Sjællands vegne,
Hanne Hansen.

Medlemsmøde 2016
I år har vi valgt at mødes i Hundested
søndag 24. januar 2016, derfor tilbyder
Regionen også lidt at spise og drikke
fra kl. 12-13. Medlemsmødet og valget
varer fra kl. 13.30 – til 18, og der vil
blive indlagt kaffepause.
Vi håber på at se så mange som muligt.
Vi vil på denne måde vise G.D.V. Hundesteds nye lokaler til alle jer, som
endnu ikke har været på besøg der.
Tilmelding af hensyn til bespisning /
kaffe/the og brød. Se den nyligt udsendte dagsorden til mødet.
Leif Madsen,
formand FD Region Hovedstaden,
mail helleogleif.madsen@mail.dk
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HUSK Regionsmesterskabet er den
10. april 2016

Søndagsdans
14. februar 2016 fra kl. 13 - 17
Sted Østervangsskolen, Astersvej 15,
4000 Roskilde
Denne søndag danser vi pardanse. Vi
træner de 3 regionsmesterskabsdanse
samt en masse andet godt dans.
Alle kan deltage, også selv om du ikke
stiller op til mesterskabet.
Kom og få en dejlig dansedag!
HUSK Regionsmesterskabet er den
10. april 2016

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Inspirationsdag i Lunden

Skal der være regionsopvisning
for Regions Syddanmark til
Landsstævnet i Assens?

Folkedans Danmark Region Midt i samarbejde med Silkeborg Lysbro Folkedansere, inviterer til en spændende
dag, hvor der om eftermiddagen vil være kursus i " Fynske danse". Vi har været så heldige, at få Merete Vilhelm til
at komme og undervise os, og vi tror
det bliver super godt.
Om aftenen er der legestue, hvor vi sikkert får repeteret et par af dansene fra
eftermiddagens kursus.
Instruktør: Instruktør på kurset og legestue er Merete Vilhelm
Spillemænd: Spillemand til kurset er
Ninna Aasen
Program:

13.00-17.00: Kursus i Fynske danse afbrudt af en kaffepause.
17.00-19.00: Spisepause - mad kan købes (se nedenfor)
19.00-23.00: Legestue afbrudt af kaffepause
Kaffe og mad: Kaffe med brød eftermiddag og aften koster 30,00 kr. pr. gang,
dagens ret til aften koster 70,00 kr.
Køber man 2 gange kaffe og aftensmad
koster det hele dog kun kr. 120,00
Priser: Prisen for kurset er 70 kr., legestuen 70 kr. Vælger man begge dele er
prisen 140 kr. i alt. Dvs. man kan få
kursus, legestue, to gange kaffe og aftensmad for kun 260,00 kr!
Tid og sted: Lunden, Vestergade 74,
8600 Silkeborg - lør. d. 20. feb. 2016
fra kl. 13,00 - 23,00
Tilmelding: Tilmelding senest d. 10. feb.
til Gert Nielsen Tlf. 61602628 eller mail
kagens@gmail.com
Kaffe og aftensmad bestilles ved tilmelding. Øl og vand kan købes til særdeles
rimelige priser.
Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os
ret til at aflyse arrangementet.
Se også indbydelse på Regionens
hjemmeside.

Ja, det er planlagt fra stævnearrangørernes side, men vil regionens dansere
være med? Det håber danseudvalget. Vi
er i gang med at finde danseinstruktør
og forspiller, men mangler i skrivende
stund at få de sidste aftaler på plads.
Informationer herom sendes ud til foreningsformænd og lægges på regionens
hjemmeside hurtigst muligt. Dette gælder også listen med de valgte danse og
annoncering af dato og sted for fællestræning i maj-juni. Men det annonceres
også i næste nummer af Trin og Toner.
Eventuelles spørgsmål kan stilles til Anne-Grete Jensen, mobil 2460 6398 eller mail: angrjens@gmail.com

7. Info om valgresultatet
8. Eventuelt
Valgregler: Hver forening har 2 stemmer (behøver ikke at sidde i bestyrelsen), og der kan kun afgives én stemme
pr. person. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Valgperioden er 2 år.
Forslag skal være regionsbestyrelsen i
hænde senest 9. januar.
Tilmelding: Skal ske senest 5 dage før
mødet til Kaj Friis - mail: kajfriis@hotmail.com - tlf. 22 47 74 91
Med venlig hilsen
Kristian M. Pedersen, Hilmar Mikkelsen,
Edit Havgaard Rose, Hans Ole Andersen,
Kaj Friis og Anne-Grete Jensen
NB: Vi sørger for formiddagskaffe og brød
– Tag selv frokostmadpakken med – vi
giver en øl/vand. Vi glæder os til at se jer!

Medlemsmøde og Regionsvalg 2016

Søndagslegestue i Nr. Hostrup

Der indkaldes hermed til Medlemsmøde
og valg af regionsbestyrelsesmedlemmer til jeres region.
Mødet finder sted i Det Bruunske Pakhus,
Kirkestræde 3 1. sal, 7000 Fredericia Søndag den 17. januar 2016 kl. 10.00
Mød op og vær med til at bestemme, hvem
der skal repræsentere din landsdel.
Program
Velkomst
Indlæg ved ? offentliggøres senere
Indlæg fra Regionsbestyrelsen
Regionsvalg
1. Valg af dirigent
2. Styrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5.	Fremlæggelse af arbejdsplan og budget
6.Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen
På valg er:
1.Kristian Møller Pedersen (modtager
ikke genvalg)
2. Kaj Friis
3. Hans Ole Andersen
4. Hans Peter Rose (valgt for 1 år)

Traditionen tro holder vi legestue i
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro
Søndag den 28. februar 2016 kl.
13.30 – 17.00
Midt på eftermiddagen vil der være kaffe/te med hjemmebagt kage.
Entre for medlemmer inkl. kaffe 65,- kr.
og for ikke medlemmer 75,- kr.
Øl og vand kan købes til meget rimelige
priser.
Dansen ledes af vore lokale instruktører, til musik leveret af et stort orkester.
Spillemænd udefra er meget velkomne,
I får gratis entre’ og kaffe.
Tilmelding senest den 22. februar
til:
Else Marie Gram, tlf. 26 63 15 55, mail:
hjortebro@hotmail.com eller
Gudrun Johnsen, tlf. 21 46 81 75, mail:
gudrun@gkjohnsen.dk
I bedes oplyse jeres navn, medlemsnummer af Folkedans Danmark og hvilken forening I danser i.
Folkedans Danmark
Region Syddanmark, Seniorudvalget
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Region Nordjylland

Har du lyst til at danse - eller
spille?

Medlemsmøde med valg til
Regionsbestyrelsen

Danseudvalget i Nordjylland
inviterer alle til Kyndelmissefest

Så kom til Sommerdans på Skamlingsbanken
Det er 10. gang arrangementet finder
sted på dette dejlige historiske og kulinariske samlingssted.
Kom og få sommerens spillemands- og
danseoplevelse.
Start med en lækker sommermenu i Restaurant Skamlingsbanken eller tag
madkurv med og nyd den i de skønne
omgivelser på Skamlingsbanken.
Til kaffen serveres ½ bolle og lagkage.
Vi håber, regionens spillemænd og
dansere vil bak-ke op om arrangementet. Der er plads til ca. 10 aktive spillemænd og ca. 120 dansere. ”Først til
mølle princippet” gælder.
Tilmelder I jer samlet fra foreningen, vil
vi reservere bord til jer.
Et arrangement i samarbejde med Bjert/
Stenderup Folkedanserforening
På gensyn. Vi glæder os til at høre fra
dig.
Fredag d. 17. juni 2016
Spisning kl. 17.45 - 19.15
Velkomst kl. 19.20
Legestue kl. 19.30 – 23.30
Kaffepause ca. kl. 21.00-22.00
Skamlingsbanken
Skamlingvejen 123
6093 Sjølund
Danseinstruktør: Lone Schmidt
Rune Dyekjær Pedersen
Musik: Johnnie Frederiksen og Spillemænd fra Region Syddanmark
Betaling pr. person:
Skamlingsbankens buffet 150 kr.
Legestue inkl. kaffebord 100 kr.
Tilmelding til: Christian Jensen
c-j@stofanet.dk, Binderupvej 25,
6091 Bjert, tlf. 2145 3116
Tilmelding senest
søndag den 5. juni 2016
Region Syddanmark
DANSEUDVALGET

Lørdag den 9. januar kl. 13.30
Brønderslev Bibliotek, P. N. Jensens
Plads 5, 9700 Brønderslev. Dagsorden
kan ses på www.folkedans.dk Region
Nordjylland ultimo december. Alle medlemmer af Folkedans Danmark er velkommen. Hver forening har 2 stemmer
ved personligt fremmøde.
PR-udvalget
Kirsten Svendsen

lørdag den 30. januar 2016 kl.
19.30-23.30 Kulturhuset, Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby.
Spillemandskredsen Nordjyllands spillemænd spiller op til legestuen, som instrueres af Ture Andersen og Erik Kristensen på skift.
Midt på aftenen er der kaffepause og
lidt fællessang samt underholdning ved
Eva Lorenzen fra Sæby
Entre inkl. kaffe/te og brød kr. 75,Maks. deltagerantal: 130
Tilmelding senest den 23. januar 2016
til: Vita Ugilt
Tlf.: 98 46 25 33 / 28 60 36 45
Vita.Ugilt@pc.dk
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”Baldanse”
Har du lyst til at danse, så indbyder
Sammenslutningen og Region Nord til
tre danseeftermiddage med gennemgang af:
Britta Polka
Valse Les Lanciers
Forskellige små ”fyld” danse
Søndag den 10/1, 24/1 og 7/2 2016
kl. 13.30 – 16.30 på Sæbygårdskolen,
Sæbygårdvej, Sæby.
Instruktører: Trine Andersen, Inger Jensen, Ture Andersen og Vita Ugilt
Spillemand: Bruno Borella
Pris: 150 kr. pr. person (for 3 gange)
efter den 15. dec.: 200 kr. pr. person
(for 3 gange)
Medbring: Kaffe og sangbogen
Tilmelding senest den 15. december til
Vita Ugilt, tlf. 9846 2533/2860 3645
Vita.Ugilt@pc.dk

Rejsen i 2016 arrangeres til Tyrol
i Østrig
På rejsemødet/generalforsamlingen den
16. oktober 2015 på Toftegårdscentret i
Sulsted. Besluttede flertallet, at turen i
2016 går til Tyrol i Østrig.
Turen arrangeres i uge 35 i 2016 fra
søndag den 28.8 til søndag den
4.9.2016.
Tilmelding kan ske efter den 1. marts
2016, og derefter først til mølle, til Keld
Pedersen på tlf. nr. 98 26 11 15.
Pris vil blive meddelt senere, når rejseudvalget har fået undersøgt indkvartering m.v.
Orienteringsmøde, afholdes lørdag den
2. april 2016 kl. 14,00 på Biblioteket,
Skolegade, Brønderslev

medlemmerne 

Regionsmesterskab
Der afholdes regionsmesterskab i Region Nord
søndag den 13. marts 2016 i Kulturhuset, Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby,
kl. 14.00-16.00.
Landsforeningens konkurrenceudvalg
har udvalgt følgende danse:
Dans

Hæfte

Nr. i
”358”

Fandango,
Odsherred

Sjælland 5

277

Varsoviane

Himmerland 17

130

Kaffemøllen Vesteregnen 16

628

Konkurrenceudvalget vælger også dommere. De fire bedst placerede par præmieres og får invitation til at deltage i
”Landsfinale” for regionsmestre den 7.
maj 2016. Deltagerne skal være medlem af Folkedans Danmark eller Spillemandskredsen og man skal være iført
dansk folkedragt.
Tilmeldingsfristen er den 1. februar
2016.
Tilmelding skal ske elektronisk på
www.folkedans.dk
Pris: 150 kr. pr. par, betales ved tilmelding.
Hvis der er interesse for fællestræning,
arrangeres dette. Henvendelse herom
til Vita Ugilt, Vita.Ugilt@pc.dk Tlf. 9846
2533
Der bliver adgang for publikum til opvisning kl. 14. Der udsendes indbydelse
til alle foreninger omkring 1. februar. Se
også www.folkedans.dk Region Nord.
Reserver allerede nu dagen i din kalender - så du kan få en god oplevelse og
bakke dine lokale dansere op. På gensyn.
Hilsen
Danseudvalget i Region Nord

Tivoli den 29. maj 2016,
dette opslag
gælder hele landet
Jeg vil gerne høre fra alle der måtte ønske at give opvisning på
scenen om at melde sig
så jeg kan begynde at sætte program sammen.
Hvis der er behov for at danne et Regionshold er I meget velkomne til at
melde det ind også. Vi skal gerne tage os godt ud den søndag.
Tiderne ligger fra kl. 12 - 20 med nogle få afbrydelser af andre arrangementer, som vi skal tage hensyn til. Programmet laver jeg først når jeg ved,
hvor mange hold vi bliver, men alle opvisninger kan ligge fra 15 minutter
til 30 minutter hver gang.
Lad mig høre fra jer inden udgangen af januar 2016!
Leif Madsen, ,formand FD
Region Hovedstaden.
mail helleogleif.madsen@mail.dk
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G.D.V. Hundested Folkedans/Linedans bliver
70 år lørdag den 6. februar 2016

Rejsen i 2016
arrangeres
Over 100% tilgang til Tyrol i Østrig
Se program på hjemmesiden
www.Hundestedfolkedans-Linedance.dk

Over 100% tilgang ved sæson start er vist et drømmesenarie for mange danseinstruktører. Det har jeg oplevet i
år. Jeg underviser børnene, der danser i Tårs/Ø. Hjermitslev i Vendsyssel. De 8 sæsoner, jeg har undervist,
har der været fra 5 over 9 tilbage til 6 børn. Vi har
adopteret mor/far barn fra gymnastikken og alle børn
har danset med en voksen. Enten en forælder eller en
voksen folkedanser, der trofast møder hver mandag og
danser med børnene. Sidste sæson gennemførte vi med
6 par. Da vi mødte første gang til denne sæson var der
13 børn og der var yderligere 2, der havde sagt de kommer, men skal lige være færdige med fodbolden til efterårsferien, så efter ferien bliver vi 15 børn. Som alle
instruktører vel kan forstå, så døjer jeg med et få armene ned. Børnene er i alderen 4-14 år. De store der er
startet på 5-9 år i dansen er rigtig søde til at tage imod
de helt nye, de danser gladelig I dal og skov og Gedebukken og hvad vi ellers finder på af nybegynderdanse.
Sidste halvdel at øveaftenen er så forbeholdt de ”store”,
så må de nye gerne danse med, men der bliver ikke taget helt store hensyn, de må følge med så godt de kan.
Denne metode fungerer fint hos os og børnene er allerede efter 3 gange fint rystet sammen. Vi starter altid
med fangeleg eller ståtrold til at tage toppen af krudtet,
så børnene er klar til at tage imod når musikken starter.
Jeg er blevet spurgt om, hvad vi har gjort, og kan fortælle at jeg tager ud til de skoler og børnehaver der er
interesseret og danser med børnene. Her fortæller jeg
gerne, at det ikke er alle der er kloge nok til at danse
folkedans, forstået på den måde at man skal kunne tælle til 16 og man skal kunne huske. Det giver nogle meget lydhøre børn, for alle vil jo gerne være kloge. Hvert
sted får 3 besøg, for at børnene får rigtig fat på hvad
folkedans er. Jeg har en god Region bag mig og de bakker mig op ved at afholde min kørselsudgift. Selve undervisningen ”giver” jeg så. På den måde skal der jo ikke findes en masse kroner på de forskelliges budgetter.
Håber dette pral giver andre lyst til at gøre noget for at
få flere børn og unge til at danse folkedans.
Med glad dansehilsen
Kirsten Bjerre
Tårs/Ø. Hjermitslev børnedansere
B&U formand i Region Nord
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Referat fra rejsemødet/generalforsamlingen den
16. oktober 2015 på Toftegårdscentret i Sulsted.
Flertallet besluttede, at turen i 2016 går til Tyrol i Østrig.
Turen arrangeres i uge 35 i 2016 fra søndag den 28.8 til
søndag den 4.9.2016.
Tilmelding kan ske efter den 1. marts 2016, og derefter først
til mølle, til Keld Pedersen på tlf. nr. 98 26 11 15.
Pris vil blive meddelt senere, når rejseudvalget har fået undersøgt indkvartering m.v.
Orienteringsmøde, afholdes lørdag den 2. april 2016 kl.
14,00 på Biblioteket, Skolegade, Brønderslev.
Det øvrige fra rejsemødet/generalforsamlingen
1. Valg af dirigent: Knud Pedersen blev valgt.
2. Beretning: Formand Jørgen Jensen orienterede om, den
vellykkede tur til Harzen i Tyskland.
3. Regnskab: Kasserer Keld Pedersen gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
4. Valg af stemmetællere: Frits Larsen og Svend Jensen blev
valgt.
5. Valg til rejseudvalget: Jørgen Svendsen, Keld Pedersen,
Jakob Sørensen blev genvalgt.
6. Valg af Suppleant: Hans Jørgen Andreasen blev genvalgt
for 2 år.
7. Valg af revisor: Hans Jørgen Andersen blev genvalgt for 2
år.
8. Rejsemål 2016: Forslag om 10 forskellige rejsemål. Tyrol i
Østrig fik flest stemmer.
9. Eventuelt: Tak for god tur. Indbydelse til festival i Prag,
Evt. mindre program på turene. Bestyrelse var ikke orienteret om den tysktalende guide i Harzen. Klapsalve til bestyrelse.
Dagen sluttede med middag, dans og fællessang.

Bestyrelse 2015/16 blev konstitueret således:
Formand Jørgen Jensen, næstformand Jørgen Svendsen,
kasserer Keld Pedersen, sekretær Ruth Toft Pedersen og
medlem Jakob Sørensen og revisor Hans Jørgen Andersen.
Rejseudvalget for folkedansere
Region Nordjylland

medlemmerne 

Danse – og spillemandskursus
i Sdr. Felding fylder 10 år
For 10 år siden på Sdr. Felding skole
startede en danse – og spillemandstradition. Dengang var det kun spillemandskursus, og sidenhen er der blevet
tilføjet dansekursus til denne anden
weekend i november.
Den 7. november mødte børn og unge
fra nær og fjern op på Sdr. Felding skole
– 23 spillemænd og 41 dansere i alderen fra 5-21 år. Dagen startede ud med
godt humør og fællessang, og herefter
blev spillemændene delt ud i deres
grupper. Her kunne man snart høre
munter musik fra de små klasselokaler.
Hvert år i Sdr. Felding er der mange
fantastiske hjælpere til dette kursus, og
de gik hurtigt i gang med at smøre 460
håndmadder. Klokken 12 var frokosten

klar til spillemændene og de nytilkomne dansere.
Herefter var det ikke kun de små klasselokaler, der var fyldt med liv og glade
dage men hele skolen. Der blev danset
lystigt på både det store og det lille
dansehold.
Hen på eftermiddagen var det tid til underholdning. Uvidende om hvad der
skulle ske kom børn og unge dansende
til ”åh, boogie, woogie, woogie” ind i
gymnastiksalen. Til et rigtigt jubilæum
hører der lagkage til, og derfor var det
tid til lagkageløb. Børnene blev delt i
hold på tværs af alder og grupper, og
kunne nu vinde ingredienser til deres
lagkager. Der blev dystet i kampråb,
fladfilm og fjollebilleder. Det blev til 7

flotte lagkager, som de fik til eftermiddagskaffen.
Aftenen forløb med koncert – de første
3 sæt spillet af de børn og unge, som
havde været på spillemandskursus hele
dagen. Det var tydeligt, at børnene var
meget stolte af, at få lov til at spille til
dansen.
Nu sidder vi her kl. 03.57 om natten.
Børn og unge spiller stadig op til dans,
og mon ikke de sidste vil fortsætte til
den lyse morgen som sædvanlig? I morgen tidlig er der morgenmad og afslutning, og så er det farvel og tak for denne gang.
Ses vi til næste år den 12.-13. november 2016? Det håber vi.
Skrevet af: De glade nattevagter
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Folkedansetur til Harzen, Tyskland
Søndag den 23. august startede vi 37
nordjyske folkedansere inklusive instruktør og 3 spillemænd i en bus fra
Terndrup Busrejser med Lars som
chauffør til Harzen, Tyskland. Ved aftenstide nåede vi vores hotel i Hahnenklee, hvor aftensmaden var klar.
Kørte gennem Harzen Nationalpark, hvor
mange nåletræer er angrebet af borebiller. Det så mærkeligt ud med en skov,
der var helt grå. Vi kørte til den smukke
by Goslar. Den største og mest charmerende by i Harzen. Byen er så velbevaret, at den er på Unescos liste over Ver-

denskulturarv. Goslar er præget af charmerende store huse i bindingsværk og
skiferbelægning i smukke mønstre., Besøgte Sorge Grenzmuseum, meget interessant med skitser over muren og dens
omegn før muren i 1989 blev fjernet.
Gav opvisning på seniorhjemmet i Hahnenklee. Det gjorde stor lykke. Sluttede
dagen af med opvisning på vores hotel.
Fra banegården i Wernigerode tog vi
med den legendariske Harzer Brockenbahn hele vejen til Brocken (Bloksbjerg). Banen blev anlagt i 1896. Med
damplokomotivet tog det ca. 1½ time at

køre op på bjerget. Næsten klart vejr og
en fantastisk udsigt både på togturen
og oppe fra Bloksbjerg. ”Heldigt at alle
kom med ned igen”. I den specielle by
Wernigerode fik vi rundvisning. Et flot
slot, romantiske smalle gader, I byen en
perle af middelalderlig arkitektur Wernigerode Rådhus i centrum af byen. I
Hahnenklee besøgte vi den berømte
stavkirke Gustav-Adolf-kirke. Spændende tur for alle.
Ruth Toft Pedersen
Nordjyske Folkedansere,
rejseudvalget

Vi siger tusind tak

Mindeord

for den store opmærksomhed ved vores guldbryllup den 3.
oktober.
kærlig hilsen Rise og Hans Jørgen Larsen, G.D.V. Hundested

Vores medlem gennem mange år
Aage Larsen har desværre tabt
kampen mod kræften den
23.10.2015.
Aage har i alle årerne gjort en
masse for børn og unge. Derfor
var han også meget respekteret
både i foreningen og ude omkring, hvor han har været.
Vore tanker går til Anni og børnene,
Ære være Aages minde.

50 år med folkedans
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, hele familien har gået til folkedans. Da hun blev gift, var hendes
mand danseleder, så de kunne ikke danse sammen, men Ulla
havde altid en dansepartner, så hun kunne danse med.
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, at Ulla kan være med mange år endnu.
EFF’s bestyrelse, Formand Ine Munk
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På vegne af Ølstykke og
Omegns folkedanser
forening af 1942
/Alice

annoncer 

Nytårslegestue

Beskrivelseshæfter

Hornsherreds Folkedansere

Folkedanse/Gamle danse
Lanciers beskrivelse med noder

Legestue på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 1, 4060 Kr.
Såby lørdag den 30. januar.
Spisning af medbragt mad kl. 18.00. Legestue kl. 19.30,
som er for alle uanset deltagelse i spisning.
Instruktør: Janni Mejer. Musik: Hornsherreds Spillemænd.
Entre: 75 kr. inkl. kaffe m/boller og lagkage.
Alle er velkomne!
P.b.v. Finn Kristensen, Tlf. 4640 0221/2327 1398

30 års jubilæum

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

Bjert/Stenderup Folkedanserforening
Kom og vær med til at fejre dagen sammen med os
LØRDAG D. 2. APRIL 2016 fra KL. 17.30
I Bjert-hallen, Engløkke 7, 6091 Bjert
Arrangementet består af:
• Workshop for spillemænd v. Søren Iversen
• Jubilæumsmiddag
• Legestue v. Mette Inge Baltsersen
• Kaffe m. kage
Jubilæumspris 200 kr. (drikkevarer skal købes på aftenen til
rimelige priser). Kan indbetales forud: 3733-0960007795
Tilmelding til formand Leif Petersen Tlf. 75577176
mail: inge-leif@profibermail.dk
Mød talstærkt op og få en festlig aften. Medbring gerne
foreningsfane. Tilmelding senest d. 12. marts 2016

Kom til en festlig aften i Låsby Hallen
sammen med 200 glade dansere.
Låsby og Omegns Folkedansere indbyder alle til vores
årlige stiftelsesfest, som afholdes lørdag den 27. februar
2016 kl.19.30 i Låsby Hallen, Niels Bohrs Vej 7, 8670 Låsby.
Dansen ledes af Tove Juhl Jensen.
Musikken leveres af: Dorthe Linde Jørgensen, Jan
Michaelsen, og Martin Madsen.
Fanerne føres ind kl. 20.15. Entre inkl. kaffebord: kr.: 90.
Tilmelding senest torsdag den 25. februar 2016 på tlf. 40
78 61 63 eller mail: mtm@mail.dk og tlf. 20 27 59 73
eller mail: elseogjens.lemming@gmail.com
Venlig hilsen og på gensyn, Pbv. Else Lemming, formand

Legestue
m. Nordfynsk kæmpe-kaffebord
hos Særslev Folkedansere lørdag den 6. februar 2016 kl.
19.30 i NFE-Hallen, Østergade, Særslev, 5471 Søndersø.
Legestue v/ Lone Schmidt og Jesper Vinther Petersen. Pris:
80 kr. for legestue og kagebord med medlemmernes kagespecialiteter. Medbring kaffe, sangbog og bløde sko.
Spillemænd indbydes til samspil med Jesper kl. 15.30 i NFEHallen. Foreningen sørger for opvartning af spillemænd.
Tilmelding senest 28. januar til Inger Ploug, tlf. 2947 8885,
ingerp@saknet.dk eller Anne-Grete Hansen, tlf. 6089 1477,
agh.spejder@gmail.com

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

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
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

Velholdt Salling
Herredragt sælges

Syet af Gitte Nødskov. Livvidde
85-98 cm, højde 182 cm. Pris
uden kofte men inkl hue, skjorte, strømper etc. : Ca. kr. 1200,Jørgen Vester,
5951 6813/5052 6813
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Se blad nr.

Tilmelding

Store Heddinge
Odense

8/15
1/16

12.01.15

Snoghøj
Bjerringbro
Assens

1/16
1/16

Dansesjov
Sang & Dans
Medlemsmøde
Søndagsdans
Regionsmesterskaber

Taastrup
Hvidovre
Hundested
Roskilde

8/15
1/16
1/16
1/16
6/15

Dansefestival

Bornholm

8/15

Ringsted
Roskilde

1/16
1/16

magasinpost-Smp

Arrangement

04.-06.03.16
30.04.16
07.05.16
19.06.-02.07.16
26.06.-02.07.16
25.-29.07.16

Elitekursus
Tekstildag
Landsmesterskab
Sommerkursus for ældre
Instruktør-uddannelse
Landsstævne

Region Hovedstaden
09.01.16
17.01.16
24.01.16
14.02.16
Bemærk ny dato:
10.04.16
27.-29.05.16

10.01.16

Region Sjælland
16.01.16
Valgmøde
14.02.16
Søndagsdans
Bemærk ny dato:
10.04.16
Regionsmesterskaber

6/15

Region Syddanmark
17.01.16
28.02.16
05.03.16

Medlemsmøde og regionsvalg
Søndagslegestue
legestue i samarb. med Spillemandskredsen
Regionsmesterskaber
Sommerdans på Skamlingsbanken

05.03.16
17.06.16

Fredericia
Rødekro
Ubberud

1/16
1/16
1/16

12.01.16
22.02.16
26.02.16

Sjølund

6/15
1/16

05.06.16

Silkeborg
Viborg

1/16
6/15

10.02.16
20.01.16

Brønderslev
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Sæby
Brønderslev
Sæby

1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
2/16

snarest
snarest
23.01.16
snarest
01.02.16

Region Midtjylland
20.02.16
05.03.16

Inspirationsdag i Lunden
Regionsmesterskaber

Region Nordjylland
09.01.16
10.01.16
24.01.16
30.01.16
07.02.16
13.03.16
02.04.16
29.04.16
28.08.-04.09.16

Medlemsmøde med valg
Baldanse
Baldanse
Kyndelmissefest
Baldanse
Regionsmesterskaber
Orienteringsmøde Østrig-rejse
Underholdning og dans
Rejse til Østrig

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

Fra 01.03.16

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

