
Medlemsblad for Folkedans Danmark og Spillemandskredsen

Trin & Toner Nr. 2 · marts-juni 2016 · 87. årgang



Trin & Toner
Nummer 2  – Marts-juni 2016 – 87. årgang

Udgiver 
Folkedans Danmark og Spillemandskredsen

Redaktion 
Trin&Toner, Folkedans Danmark, 
Enrumvej 6A,5270 Odense N 
Tlf. 6618 5860,  
e-mail: trinogtoner@folkedans.dk

Stof og annoncer til næste blad skal være 
redaktionen i hænde senest den 30. maj 2016.

Der kvitteres for modtagne indlæg.  
Hvis du ikke modtager en kvittering, så ring  
venligst til Sekretariatet.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere 
og forkorte indsendte tekster.

Indholdet i indsendte tekster er ikke nødven-
digvis udtryk for Landsforeningernes holdning.

Bestilling af abonnement 
Trin&Toner, Folkedans Danmark,  
Enrumvej 6A, 5270 Odense N 
Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr. 87284263

Årsabonnement (4 numre)  
kr. 190,00 portofrit tilsendt.  
Udlandsabonnement: kr. 110,00 + porto.

Adresseændring i årets løb skal meddeles det 
lokale posthus, den lokale forening/spille-
mandskredsens kasserer samt sekretariatet.

Annoncepriser 
Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr.  
for 50 kr.
Foreningsannoncer for medlemsforeninger  
(7,5 x 5 cm) 250 kr.
1/8 side (7,5 x 5 cm) 1.000 kr. (20% medl. rabat)
1/4 side (7,5 x 10 cm) 1.900 kr. (20% medl. 
rabat)
1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) 3.300 kr. 
(20% medl. rabat)
1/1 side (15,5 x 22 cm) 5.400 kr.  
(20% medl. rabat)
Faste annoncer for et helt år (8 numre) – kontakt 
redaktionen. 
Priserne er inkl. moms!
Dette nr. er indleveret til postvæsenet den 14. 
marts 2016. 
Bladet udkommer den 1. torsdag i måneden.

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

Forsidefoto:
B&U stævne, Viborg 2016

Indhold
Folkedans Danmark
Hvem snyder hvem og hvad skal 
vi med Folkedans Danmark? 3
Landsfinale for Regionsmestre 4
Vindere af julelotteriet 2015 5
Dagsorden for Årsmøde 6
Isleik 2016 8

Kurser
Kom til efteruddannelses kursus  
på Høng – og lad dig inspirere 9
Instruktøruddannelse og 
dansekursus, Bjerringbro 10

Regionerne
Region Hovedstaden 13
Region Sjælland 13
Region Syddanmark 13
Region Midtjylland 16
Region Nordjylland 17

Landsstævne
Assens 2016 18
Stævneudvalget 27

Dans
Danse- og musik historier 27

Dragter
Instruktøruddannelse DRAGT  28
Fagdag 30
Dragt-hånd arbejdsdag 31
OBS! 31

Spillemandskredsen
Spillemandsuddannelsen 
Bjerringbro 31
Spillemandskalenderen 32
Saugmann Bjerregaards Fond 32
BjerringBronx 33
En uge med fedt samspil og 
professionel undervisning 33

Medlemmerne
Folkedanserforeninger  
eller hvad? 34
Mindeord 34
Guldbryllup 34
Guldbryllup 34
Folkedans mod fattigdom 35
Tillykke til Lone Schmidt 35
Støt op om Danse festivalen på 
Bornholm 36
Det er ikke så ringe endda 36
Sardinen – Rooki’en fortæller 37

B&U
Og dansen gik i Viborg… 38
Det sjællandske Børne- og 
ungdoms stævne i Hundested  39

Annoncer 39

Aktivitetskalender 40



TRIn & ToneR ∙ Nummer 2 ∙ Marts-juni 2016 3 

FOLKEDANS DANMARK

Påskelukning
Sekretariatet holder påskelukket fra den 18.3. til den 
29.3. Jeg ønsker alle en god Påske!
     Dorthe

Hvert år når vi kommer til kontingent-betalingen, er det 
spændende at se, hvor mange medlemmer der bliver tilmeldt 
Folkedans Danmark (FD). Vi ved desværre, at ikke alle for-
eninger føler sig forpligtet til at leve op til vedtægterne, og 
tilmelde alle foreningens medlemmer til FD, eller sikre sig at 
medlemmerne betaler gennem en anden forening. Hvorfor 
sker dette? Ja det kan jeg kun gisne om. Når jeg snakker med 
medlemmerne, får jeg nogle gange opfattelsen af, at det ikke 
gør noget man snyder styrelsen i FD, for de gør alligevel ikke 
det vi ønsker os ude i foreningerne. Men hvem snyder hvem? 
Det er ikke styrelsen I snyder, når I ikke betaler kontingent. 
Det er jer selv, og endnu værre, det er de andre medlemmer i 
jeres forening og naboforeningerne I snyder. Styrelsen er 
valgt til at styre FD så godt som muligt med de midler der 
kommer ind, bl.a. gennem kontingent-betaling. Det gør vi ef-
ter bedste evne. Hvis der kommer færre penge, er der mindre 
at arbejde med til gavn for folkedansen, det indretter vi os 
efter, og styrer stadig efter bedste evne med de midler der er. 
Vi kender naturligvis ikke det præcise antal der ikke betaler 
kontingent, men der er klare indikationer for at det er over 
100 personer. Det vil sige at det er over 15.000,- kr. vi mang-

ler bare på grund af dette snyd. Det 
kan også opgøres på den måde, at 

alle de der betaler deres kontin-
gent betaler 3,- kr. ekstra, for at 
dække hullet for dem der ikke 

Hvem snyder hvem 
og hvad skal vi med 
Folkedans Danmark?

betaler. 3,- kr. lyder måske ikke af så meget, men når jeg 
tænker på de lange diskussioner, der er på årsmødet hver 
gang kontingentet foreslås hævet med 5,- eller 10,- kr., så 
betyder det faktisk rigtigt meget for mange af FD’s medlem-
mer.
En helt anden grund til at det ikke er styrelsen I snyder, er at 
Folkedans Danmark er jeres landsforening. Det er jer der har 
oprettet landsforeningen, det er jer der via årsmødet kan op-
stille og vælge de medlemmer, der skal repræsentere jer i 
styrelsen, det er jer der kan stille forslag og stemme om dem 
på årsmødet. FD er jeres forening, det er jer der skal tage 
stilling til, hvad I vil med FD. Skal FD udvikle sig, så der fort-
sat er en landsforening der arbejder for folkedansen i Dan-
mark? Skal FD uddanne instruktører, så der er nogle der kan 
undervise også i fremtiden? Skal FD lave kurser og uddan-
nelser? Skal FD afholde landsstævner og konkurrencer? Skal 
FD fortsat have de dygtigste og højt respekterede dragteks-
perter i både de andre nordiske lande og i museumsverde-
nen? Skal FD have regioner og regionsbestyrelser? Skal FD 
overhovedet være her, eller er landsforeningen overflødig og 
skal nedlægges? Alt dette og meget mere håber jeg I vil være 
med til at tage stilling til gennem den kommende tid. Kun 
hvis vi sammen finder den rette vej for Folkedans Danmark 
og står sammen om at føre det ud i livet, kan Folkedans Dan-
mark være til gavn i fremtiden.

Jan Kirk Todsen
Formand
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Program 
14.00 Velkomst og sang 
14.10 Tager vi et par fællesdanse 
14.20 Landsfinalen for regionsmestre
15.00 Kaffepause 
15.30 Dansekursus i fynske danse med 

Rune Pedersen som instruktør og 
Jonas Kongsted som spillemand

17.00 Præmieoverrækkelse for landsfi-
nalen

17.30 Fællessang
18.15 Spisning. 2 retters menu 
19.30 Legestue 
21.30 Tak for i dag

Landsfinale  
for Regionsmestre

Om aftenen holder vi konkurrencefest 
fra ca. kl. 18.15 – 21.30, hvor vi starter 
med en dejlig buffet og fra ca. 19,30 
bliver der spillet op til dans. 
Forret: Varmrøget, kold laks på salat, 
kaviar & estragon creme, samt brød & 
smør
Buffet: Mørbrad a la creme m/surt
Barbecue nakkefilet m/timiankartofler
Kold pastasalat m/basilikum & pesto
Grøn salatmix m/bær
Cappuccino creme brulee m/ granatæb-
le kerner
Ostebjælker m/eksotiske frugter
Frokostbrød & dansk smør

Folkedans Danmark indbyder til 
Landsfinale for Regionsmestre  
Lørdag den 7. maj 2016 i Arena 
Assens, Rådhus alle 25, 5610 Assens
I Arena Assens er der en fin teatersal 
med gode stole til publikum og et fint 
trægulv til danserne.
Det er de 4 bedst placerede par fra hver 
af de 3 regionskonkurrencer der er in-
viteret til Landsfinalen for regionsme-
stre, men da selve konkurrencen er for-
holdsvis hurtigt overstået, har vi sam-
mensat et spændende program med 
konkurrence, dansekursus, fællessang, 
middag og legestue. 

Landsfinalen må desværre aflyses 

på grund af manglende deltagelse ved regionsmesterskaberne.
Konkurrenceudvalget
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1. præmien, som var et gavekort 
på kr. 50.000,- blev vundet af 
Karen Søe Langholm fra Snertinge
Karen er formand for Faurboegnens 
Folkedansere. Der havde været stem-
mer i foreningen, der havde sagt at ”vi 
vinder jo aldrig noget”. Det var så ikke 
rigtigt denne gang!

2. præmier,  
gavekort på kr. 10.000,-
Brian Vigh, Tranbjerg
Sonja Århof, Korsør

3. præmier,  
gavekort på kr. 5.000,-
Lisbeth Søgaard Nielsen, Bagsværd
Mikkel Vøhtz, Viborg
Varde og Omegns Folkedanserforening 
v/Marie Lauridsen, Varde
Svend Johansen, Stenstrup

4. præmier,  
gavekort på kr. 500,-
Til Imerco:
Annie Johansen, København K.
Connie Tagmos, Stenløse
Martha Støvring, Vanløse
Michelle S. Christensen, Nordborg
Yrsa Boxbom, Vordingborg

Til Fætter BR:
Jens Paugan Nielsen, Jelling
Lucas Due Johansen, Gudbjerg
Per V. Pelant, Havdrup

5. præmier,  
gavekort på kr. 200,-
Til Imerco:
Bende Bundgaard, Hundested
Bente Drejer, Taastrup
Bente Ness, Kr. Hyllinge
Berit Sparresø, Søborg
Birgit Kristensen, Ebeltoft
Birgit Pedersen, Hundested
Bodil Christensen, Frederikshavn
Elin Jensen, Brønderslev
Ellen Minard, Hurup
Gitte H. Kofoed, Vallensbæk

Helena Kiegstad, Rødovre
Inge Nielsen, Hjørring
Inger Nielsen, Hadsund
Johannes Jeppesen, Viborg
Kirsten Fruergaard, Løgstrup
Liselotte Hejredal, Holte
Marianne Johansen, Tjele
Mogens Jørgensen, Vallensbæk Strand
Rasmus Skovdal, Aarhus C
Vagn Møller Jensen, Vestbjerg

Til Fætter BR:
Elva Christensen, Bagenkop
Gitte Froiberg, Viby J.
Jens Frederiksen, Sorø
Lis Lüchau, Roskilde
Mia Kappel, Løsning
Mille Due Kjær, Store Heddinge
Silje Haugaard Christiansen, Hammel
Tobias Boutrup Lilholt, Skovlunde

6. præmier,  
gavekort på kr. 100,-
Til Imerco:
I alt 121 personer

Til Fætter BR:
I alt 34 personer

Vi ønsker alle vinderne hjerteligt til-
lykke!

Dorthe

Vindere af julelotteriet 2015Benyt dig af den enestående chance 
der er til at danse sammen med de 
nykårne Landsmestre. Så om du er ung 
eller ældre, ny eller ”garvet” danser, fra 
Jylland eller øerne er helt uden betyd-
ning. Her kan alle være med. En opfor-
dring skal lyde til at køre flere sammen, 
få en festlig dag ud af det og støt dan-
serne.
Billetter til arrangementet kan købes fra 
1. marts bestilles på www.folkedans.dk. 
Vi prøver denne gang et nyt system, så-
ledes at den tilsendte kvittering på be-
stillingen som man modtager pr. E-mail 
skal printes ud og medbringes som billet.
Du kan vælge mellem følgende bil-
lettyper:
Eftermiddagsbillet voksen kr. 90,- der 
dækker fællesdans, konkurrence, dan-
sekursus, fællessang og program. (14.00 
– ca. 18.00)
Eftermiddagsbillet børn (4-12 år) kr. 
25,- Gælder som ovenfor.
Heldagsbillet voksen kr. 290,- Gælder 
hele dagen + 2 retters middag og lege-
stue samt program. 
Heldagsbillet børn (4–10 år) kr. 130,- 
Gælder som ovenfor.
Begge heldagsbilletter er ekskl. drikke-
varer.
Legestuebillet 19,30 – 21.30 uden spis-
ning kr. 30,00.
Det vil sige at hvis du kun vil deltage 
om eftermiddagen og i legestuen, kan 
du købe en eftermiddagsbillet og en le-
gestuebillet.
Børn under 4 år er gratis.
Bemærk! Sidste frist for køb af hel-
dagsbilletter er den 23. april af hensyn 
til maden.
Eftermiddagsbilletter og legestuebillet-
ter kan også købes ved indgangen.

Vi vil igen i år give mulighed for at re-
servere plads til spisningen. Så hvis 
man er mange, der gerne vil sidde 
sammen til middagen, skal der gives 
besked om dette i notatfeltet ved til-
meldingen.
Du kan samtidig benytte lejligheden til 
at få et smugkig på landsstævnefacilite-
terne i Arena Assens.
Vi ses i Assens!

Konkurrenceudvalget
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1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Fremlæggelse af styrel-
sens beretning om FD's virk-
somhed i det forløbne år.

4. Fremlæggelse af de revi-
derede regnskaber for Folke-
dans Danmark og herefter fon-
dene for Frøken Karen Fischer 
Hansens Rejselegat og A. Thy-
regaards Mindefond i hoved-
træk

5. Behandling af indkomne 
forslag. Ændringsforslag fra 
Region Midtjylland til ved-
tægter for Folkedans Dan-
mark - § 9.
Stk. 1 Bevares uændret.
FD er organisatorisk inddelt i 5 
regioner, svarende til de politi-
ske regioner. Styrelsen kan dis-
pensere for tilhørsforhold til re-
gionerne.

Stk. 2 - nuværende
Hver region ledes af en regions-
bestyrelse, som består af syv 
personer.
Seks af disse er valgt i den på-
gældende region og konstitue-
rer sig selv med formand, næst-
formand, kasserer og sekretær. 
Herefter indtræder formanden 
for Musikudvalget i regionsbe-
styrelsen som spillemands-re-
præsentant. Spillemandsrepræ-
sentanten kan ikke besidde an-
dre poster i regionsbestyrelsen.

Ændringsforslag - Stk. 2
Hver region ledes af en regions-
bestyrelse, bestående af 4-6 
personer, som vælges på med-
lemsmødet, og konstituerer sig 
selv med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær. Endvidere 
indtræder formanden for Musik-
udvalget i regionsbestyrelsen 
som spillemands-repræsentant. 
Spillemandsrepræsentanten kan 
ikke besidde andre poster i re-
gionen.
Regionsbestyrelsen nedsætter 
udvalg efter behov. Udvalgene 
konstituerer sig selv med en for-
mand. Udvalgene indkaldes til 
møde med regionsbestyrelsen 
mindst en gang årligt. SK' regi-
onsbestyrelser indgår som Mu-
sikudvalg.

Begrundelse:
De sidste år har det været svært 
at få bestyrelsespladserne be-
sat. Der er ikke den store lyst til 
at træde ind i en bestyrelse og 
”binde” sig for 2 år. Vi har den 
erfaring, ikke mindst fra Nord-
lek arbejdet, at vore medlemmer 
meget gerne vil hjælpe til og 
binde sig for en bunden opgave. 
Men 2 år er lang tid. Samtidig 
kan det være usikkert, hvilke 
opgaver der opstår i perioden. 
”Ad hoc” grupper er populære. 
Her står folk nærmest i kø for at 
få lov til at være med.
Derforuden er det træls at have 
vedtægter, som ikke bliver over-
holdt. Og 4-6 personer giver de 
forskellige regioner frit spil.

Stk. 3 - nuværende
Regionsbestyrelsen modtager 
hvert år et tilskud til driftsom-
kostninger. Bestyrelsen skal fø-
re retvisende regnskab og refe-
rater efter gældende regler i FD.
Der betales ikke kontingent til 
regionen.

Ændringsforslag - Stk. 3
Regionsbestyrelsen modtager 
hvert år et tilskud til driftsom-
kostninger. Bestyrelsen skal fø-
re retvisende regnskab og refe-
rater efter gældende regler i FD.
Foreningerne betaler ikke kon-
tingent til regionen.
Begrundelse:
Kun pynt, når der nu skal rettes. 
Der betales ikke…. Siger ikke, 
om det er FD, foreninger eller an-
dre der tænkes på som betalere.

Stk. 4. Bevares uændret
Regionsbestyrelsen fastsætter 
selv sin forretningsorden. For-
manden eller et flertal i besty-
relsen kan indkalde til bestyrel-
sesmøde. Bestyrelsen er beslut-
ningsdygtig såfremt min. 4 be-
styrelsesmedlemmer er til stede 
her i blandt formand eller næst-
formand. Beslutninger træffes 
ved almindeligt flertal. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende.

Stk. 5 - nuværende
Regionsbestyrelsen indkalder 
hvert år foreningerne i regionen 
til et medlemsmøde, der afhol-
des i januar med følgende dags-
orden:
1.  Valg af dirigent og referent
2.  Regionsbestyrelsens beret-

ning for det forløbne år inkl. 
regnskab

3.  Indkomne forslag
4.  Fremlæggelse af arbejdsplan 

for følgende år inkl. budget-
forslag

5.  Valg af medlemmer til regi-
onsbestyrelsen (2 år)

6.  Eventuelt

Mødet indkaldes skriftligt med 
mindst 14 dages varsel. Even-
tuelle forslag skal være regions-

bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før mødet.
Hver forening har 2 stemmer og 
der kan kun afgives én stemme 
pr. person. Der kan ikke stem-
mes ved fuldmagt. Valgperioden 
er 2 år således at der hvert år er 
tre regionsbestyrelsesmedlem-
mer på valg. En person kan ikke 
på samme tid bestride poster i 
FD-Styrelse og i en regionsbe-
styrelse.
Referat fra medlemsmødet til-
stilles foreningerne i hele regi-
onen inden årsmødet i FD.

Ændringsforslag - Stk. 5
Regionsbestyrelsen indkalder 
hvert år foreningerne i regionen 
til et medlemsmøde, der afhol-
des i januar med følgende dags-
orden:
1.  Valg af dirigent og referent
2.  Regionsbestyrelsens beret-

ning for det forløbne år inkl. 
regnskab

3.  Indkomne forslag
4.  Fremlæggelse af arbejdsplan 

for følgende år inkl. budget-
forslag

5.  Valg af medlemmer til regi-
onsbestyrelsen (2 år)

6.  Valg af suppleant(er) for 1 år.
7.  Eventuelt

Mødet indkaldes skriftligt med 
mindst 14 dages varsel. Even-
tuelle forslag skal være regions-
bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før mødet.
Hver forening har 2 stemmer og 
der kan kun afgives én stemme 
pr. person. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt. Valgperioden er 2 
år, således at der hvert år vælges 
2-3 regionsbestyrelsesmedlem-
mer. En person kan ikke på sam-
me tid bestride poster i FD-Sty-
relse og i en regionsbestyrelse.
Referat fra medlemsmødet til-
stilles foreningerne i hele regi-
onen inden årsmødet i FD.

Begrundelse:
Vi synes, der skal være valg af 
suppleanter. Det er ikke godt at 
mangle 2 personer i en 6 mands 
bestyrelse. Den ene i 11 måne-

DAGSoRDen for Årsmøde 16. april 2016
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der og den anden ½ år. Vi me-
ner heller ikke, at man bare kan 
fylde op med et hvilket som helst 
medlem fra foreningerne. Der står 
jo i stk. 2 og stk. 5 at bestyrelsen 
vælges på medlemsmødet.

Stk. 6 - nuværende
Regionen udarbejder hvert år 
budget samt arbejdsplan og af-
lægger regnskab for regionens 
samlede aktiviteter.
Regionsbestyrelsen indsender 
budget samt arbejdsplan til FD 
inden 1. december for behand-
ling i Koordineringsudvalget.
Regionsbestyrelsen indsender 
de reviderede regnskaber til FD 
inden 15. februar. Regnskabet i 
den enkelte region indgår som 
en del af det samlede regnskab 
i FD – se § 10 stk. 4.
Regionernes regnskaber revide-
res af fire interne revisorer valgt 
på FD årsmødet.

Ændringsforslag - Stk. 6
Regionen udarbejder hvert år 
budget samt arbejdsplan, og af-
lægger regnskab for regionens 
samlede aktiviteter.
Inden 1. december indsender 
Regionsbestyrelsen budget samt 
arbejdsplan for de 2 næste år til 
FD for behandling i Koordine-
ringsudvalget.
Regionsbestyrelsen indsender 
de reviderede regnskaber til FD 
inden 15. februar. Regnskabet i 
den enkelte region indgår som 
en del af det samlede regnskab 
i FD – se § 10 stk. 4.
Regionernes regnskaber revide-
res af fire interne revisorer valgt 
på FD årsmødet.

Begrundelse:
Vi synes, det er godt at præciser,e 
at der skal indberettes for 2 år.

Stk. 7 - nuværende
Regionsbestyrelsen nedsætter 
udvalg efter behov eks.:
Danseudvalg
B&U-udvalg
Seniorudvalg
Dragtudvalg
PR-udvalg

Udvalgene konstituerer sig selv 
med en formand.
Udvalgene bliver indkaldt til mø-
de med regionsbestyrelsen mindst 
en gang årligt.
SK' regionsbestyrelser indgår 
som Musikudvalg.

Ændringsforslag - Nuværende stk. 
7 udgår og indgår delvis i stk. 2

Begrundelse:
Grunden til, at vi vil flytte stk. 7 
op under stk. 2 er, at vi synes, 
det mere hører til først i paragraf-
fen, og det passer godt med tek-
sten under Folkedans Danmark.

Stk. 8 - nuværende
Regionsbestyrelsens opgave er 
i samarbejde med udvalgene, at
a.  igangsætte aktiviteter
b.  nedsætte projektgrupper
c.  sikre, at aktiviteter i regio-

nen/på tværs af regionerne 
er i overensstemmelse med 
FD's formålsparagraf og de 
aftaler, der træffes i Koordi-
neringsudvalget.

Ændringsforslag - Stk. 8 ændres 
til Stk. 7. Ellers uændret

Stk. 9. - nuværende
Hvert år i august /september må-
ned afholder FD i samarbejde 
med SK regionskonference med 
deltagelse af Regionsbestyrel-
ser og SK' regionsbestyrelser. 
Desuden kan inviteres repræ-
sentanter for de øvrige udvalg 
under FD.

Ændringsforslag - Stk. 9. æn-
dres til Stk. 8
Hvert år i august /september må-
ned afholder FD, i samarbejde 
med SK, regionskonference med 
deltagelse af Regionsbestyrel-
ser og SK's regionsbestyrelser. 
Desuden kan inviteres repræ-
sentanter for udvalg under FD, 
for udvalg under regionerne samt 
andre der har interesse i folke-
dansens udvikling.

Begrundelse:
Det er uklart, hvem det er man 

vil invitere med. I år var regio-
nens udvalg inviteret med.

6. Fremlæggelse af aktivi-
tetsplan og budget for det 
kommende år - herunder fast-
sættelse af kontingenter, regi-
onernes driftstilskud, styrel-
sens diæter og abonnements-
pris for medlemsbladet.
Styrelsen foreslår 
kontingentstigning:
Kontingent voksne kr. 155,00
Kontingent børn kr. 40,00 (uæn-
dret)
Kontingent enkeltmedlemmer 
kr. 210,00
Regionernes driftstilskud - Sty-
relsen foreslår uændret driftstil-
skud.
Styrelsens diæter - Styrelsen 
foreslår diæter efter statens tak-
ster og kørsel til statens laveste 
takster.
Abonnementspris for med-
lemsbladet Trin & Toner. Sty-
relsen foreslår: Årsabonnement: 
kr. 190,00 (inkl. porto), Udlands-
abonnement: kr. 110,00 + porto.

7. Valg af formand (hvert 3. år) 
Jan Kirk Todsen er på valg og 
genopstiller.

8. Valg af økonomiansvarlig 
(hvert 3. år) Arne Linjordet fra-
træder posten som økonomian-
svarlig uden for tur. Der skal væl-
ges en økonomiansvarlig for 2 år.

9. Valg af øvrige styrelses-
medlemmer (valget gælder for 
3 år)
På valg er: Poul Erik Rasmussen, 
der genopstiller og Jeanne Her-
man, der ikke genopstiller.

OBS for at spare penge afhol-
des der konstituerende styrel-
sesmøde i forlængelse af års-
mødet lørdag, samt søndag. 
Hvis du har planer om at stille 
op, så husk en tandbørste og 
rene underbukser. Vi sørger 
for et værelse.

10. Valg af intern revisor til 
FD's samlede regnskab. Valget 
gælder for 2 år
På valg er Erik Jønsson

11. Valg af intern revisor-
suppleant til FD's samlede 
regnskab
På valg er Christian Skov.–

12. Valg af interne revisorer 
til regionerne. Valget er gæl-
dende for 2 år
På valg er Ture Andersen (Vest) 
og Anette Dahl Nielsen (Øst).

13. Valg af interne revisor-
suppleanter til regionerne
På valg er Susanne Åberg (Vest) 
og Hans Peter Hansen (Øst)

14. Valg af statsautoriseret 
revisor
Styrelsen foreslår DIF's revisi-
onsordning. (P. t. Ernest and 
Young).

15. Valg til LDF's Appelud-
valg. Valget er gældende for 2 
år, således at der i ulige år 
vælges 2 medlemmer og i lige 
år 1 medlem.
På valg er Henning Skov.

16. Eventuelt
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FOLKEDANS DANMARK 

ISLEIK 
2016
Velkommen til dejlige dage på Is-
land med dans, musik, udflugter og 
flere spændende aktiviteter.

Isleik 2016 er et nordisk stævne der 
foregår i Reykjavik fra 7. til 17. juli. 
Fra den 7. – 11. juli er der mulighed 
for at tage på 2, 3 eller 4 dages tu-
re til forskellige steder på Island, og 
der vil også være flere forskellige 
hel- og halvdagsture under selve 
stævnet der foregår fra 11. til 17. ju-
li.
Ved dette blads deadline var der 
endnu ikke kommet oplysninger 
om priser for stævne og ture, men 
følg med på www.nordlek.dk, hvor 
alle oplysninger vil blive offentlig-
gjort, så snart de foreligger. I skri-
vende stund kan I se et foreløbigt 
program og en beskrivelse af de 
forskellige ture der tilbydes fra 
stævnets side.
Af programmet kan der, ud over al-
le turene, nævnes foredrag om is-
landsk musik, fri dans og musik i 
byen, opvisninger på et frilands-
museum og nordiske legestuer 
m.m.
Den danske deltagelse er et samar-
bejde mellem de tre nordlek-aftale-
partnere Folkedans Danmark, Spil-
lemandskredsen og DGI-Dans og 
musik. De tre organisationer har 
udpeget undertegnede som koordi-
nator for de danske deltagere. 
Benyt lejligheden til at få set lidt af 
Islands flotte natur og nyd et stæv-
ne i selskab med folkedansevenner 
fra alle de nordiske lande.
Læs mere og tilmeld dig på 
www.nordlek.dk. 

Egon Agerskov
E-mail: egon@folkedans.dk

Tlf. 3025 6338
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Igen i år vil Høng Landbrugsskole være 
rammen om efteruddannelseskurset for 
dig, som gerne vil have inspiration til 
den nye sæson. Kurset henvender sig 
både til instruktører og instruktøraspi-
ranter samt rutinerede dansere, som 
har lyst til at gå mere i dybden med un-
dervisningsmetoder, danseforståelse og 
danseudførelse.

Der vil som sædvanlig være to dygtige 
og inspirerende instruktører, som i år er 
Carsten Jørgensen og Annette Thom-
sen.

Annette vil under kurset arbejde med 
skævt antal dansere til f.eks. kvadrille-
danse og vil desuden tage kedelflikker-
trin og forgangennatstrin op. Annette 
vil derudover arbejde med dynamik i 
undervisningen.

Carsten vil arbejde med sjældent dan-
sede danse og anderledes pardanse 
med fokus på sammenspillet mellem 
dans og musik.

Spillemænd
De to fantastiske spillemænd Birgit Als-
dam Cramer og Mogens Cramer har 
sagt ja til at sørge for dejlig musik un-
der hele kurset.

Kursussted
Høng Landbrugsskole
Finderupvej 8
4270 Høng

Ankomst og afrejse
Fredag den 19/8-2016 kl. 18.00
Søndag den 21/8-2016 kl. 14.00

Indkvartering på (1)-2 personers elev-
værelse med eget bad og toilet. Alt sen-
getøj og håndklæder skal medbringes.

Kursuspris
Kursus, ophold og forplejning: 
2050 kr.
FD tilskud til foreningsmedlemmer: 
750 kr.
Din FD-medlemspris:  
1300 kr.

Tilmelding og betaling
Tilmelding skal ske på den elektroniske 
formular og betalingen skal ske ved til-
meldingen.
Tilmeldingsformularen finder du på 
www.folkedans.dk under Aktiviteter/
Uddannelse/danseinstruktøruddannel-
se/Efteruddannelse på Sjælland

Tilmeldingsfristen er 1. juli 2016.

Ved afbud op til 14 dage før kurset til-
bageholdes 10 % af kursusprisen i ad-
ministrationsgebyr. Se i øvrigt afbuds-
reglerne på hjemmesiden.

OBS! Kursusmaterialet vil først blive ud-
sendt i uge 32 på mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte:
Kursusleder
Conny Graae
Hesseløvej 1
4000 Roskilde
Tlf. 23 98 09 40
E-mail: conny.graae@youmail.dk

Jeg glæder mig til at se dig på Høng!
Mange hilsner

Conny Graae

Kom til efteruddannelses-
kursus på Høng  
– og lad dig inspirere
efteruddannelseskursus for instruktører på Sjælland i skønne 
omgivelser den 19. – 21. august 2016
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KURSER 

Oplev en uge hvor hele verden drejer sig 
om dans, musik, samvær, trætte ben, 
dansebeskrivelser, noder, dejligt vejr 
(sådan plejer det at være), god mad, 
hygge i gårdhaven og sved på panden.

Instruktøruddannelsen 
Adgangskrav til instruktørkursister:
Hold 1: Du skal være fyldt 15 år ved ud-
dannelsens start, og du skal kunne 
danse de mest elementære trin i dansk-
folkedans (polka, vals, hopsa og totrin).
Hold 2: Du skal have gennemgået hold 1.
Hold 3: Du skal have gennemført hold 2 
og desuden have haft en følordning med 
en forening siden det sidste kursus.
Hold 4: Du skal have gennemført hold 3 
og desuden have haft en følordning med 
en forening siden det sidste kursus.
Bemærk: For at få et uddannelsesbevis, 
skal man have haft ”fuldt skema” i alle 
de 4 år og man skal have haft alle valg-
fagene: opvisningskoreografi og under-
visningsplanlægning.

Giv dig selv en oplevelse, som du  
kan blive afhængig af
Instruktøruddannelse og dansekursus på nørgaards Højskole i Bjerringbro den 26. juni – 2. juli 2016

Tilbud til uddannede instruktører:
Hvis du er uddannet FD- instruktør, kan 
du optimere din uddannelse og få ny 
inspiration til undervisningen ved at 
søge optagelse på et af uddannelsens 
hold. Desuden vil du frit kunne vælge 
blandt valgfagene efter ønske og behov. 
Praktisk træder man som ”inspirations-
kursist” ind på et hold på lige fod med 
de øvrige kursister – der vil derfor både 
være tringennemgang, praktik, sangar-
rangement og alle de andre skemalagte 
aktiviteter. 
Vi håber, at rigtig mange aktive in-
struktører vil benytte sig af denne mu-
lighed. Du vil bl.a. få mulighed for at 
lære mere indenfor dit felt ved en be-
stemt holdinstruktør 
Eksempel på optimering af din FD- in-
struktøruddannelse: Du har FDs uddan-
nelsesbevis som voksen instruktør og 
vil også gerne være B&U instruktør. 
Dette vil kunne ske ved at du deltager 
på hold 3 og 4 begge år med B&U som 

valgfag. Det modsatte vil også kunne 
praktiseres.

NB: Erfarne folkedanseinstruktører, der 
ikke har en FD-instruktøruddannelse vil 
evt. kunne få en dispensation og der-
med kunne køre på et hold på lige fod 
med de øvrige kursister. Det bemærkes 
dog, at man for at have gennemført ud-
dannelsen skal have deltaget på alle fi-
re hold og desuden have haft alle valg-
fag. Er dette et ønske, kontaktes kur-
suslederen for flere informationer.

obligatoriske fag: 
Hold 1
Beskrivelseslæsning, undervisningsme-
todikker, praktik med voksne, egen 
dans, tringennemgang, praktik, delta-
gelse i storpraktik og kulturhistorie. Der 
indgår i undervisningen også pædago-
gik og psykologi, ligesom der vil være 
seancer med Spillemandskredsens kur-
sister.
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Hold 2 
Beskrivelseslæsning, undervisningsme-
todikker, praktik med voksne, egen dans, 
tringennemgang, praktik, deltagelse i 
storpraktik og kulturhistorie. Der indgår i 
undervisningen også pædagogik og psy-
kologi, ligesom der vil være seancer med 
Spillemandskredsens kursister.
Hold 3
Beskrivelseslæsning, undervisningsme-
todikker, praktik med voksne, egen 
dans, tringennemgang, praktik, stor-
praktik og kulturhistorie. Der indgår i 
undervisningen også pædagogik og 
psykologi ligesom der vil være seancer 
med Spillemands Kredsens kursister.
Hold 4
Beskrivelseslæsning, undervisningsme-
todikker, praktik med voksne, egen 
dans, tringennemgang, praktik, stor-
praktik og kulturhistorie. Der indgår i 
undervisningen også pædagogik og 
psykologi, ligesom der vil være seancer 
med Spillemandskredsens kursister.

Valgfag
Praktik og motorik, B&U
Praktik, voksne
Undervisningsplanlægning
Opvisningskoreografi.
Er du i tvivl om, hvilket valgfag du skal 
vælge kontakt da kursuslederen. 

Instruktører
Hold 1: Vill Plesner-Petersen og Bjarne 
Grue Knudsen
Hold 2: Henrik Larsen
Hold 3 og 4: Christian Obel og Mads 
Christensen
Tringennemgang: Per Jensen
Kulturhistorisk foredrag: Info herom se-
nere i ”Trin og Toner” og på hjemmesi-
den www.folkedans.dk 

Praktiske oplysninger
Ankomst på Nørgårds Højskole søndag 
den 26. juni 2016 mellem 13.00 og 14.00
Afrejse lørdag den 2. juli 2016 efter 
morgenmaden.

Adressen er: Nørgårds Højskole, Vestre 
Ringvej 9, 8850 Bjerringbro. 

Kursuspriser.
Kursuspris   Kr. 7.195,-
FD-tilskud  Kr. 3.000,-
Din FD- medlemspris Kr. 4.195,-

Indkvartering
Dobbeltværelse med opredning og fæl-
les bad = intet tillæg (indregnet i kur-
susprisen)
Dobbeltværelse med eget bad = tillæg 
+400 kr. pr. værelse
Enkeltværelse med fælles bad = tillæg 
+400 kr.
Enkeltværelse med eget bad – tillæg 
+600 kr.
NB: vi kan ikke garantere, at alle kan få 
deres ønske til indkvartering opfyldt – 
det bliver efter ”først-til-mølle-princip-
pet”.
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Dansekurset
Kom til Bjerringbro i uge 26, den 26. ju-
ni – til den 2. juli 2016 – du vil IKKE 
fortryde
Gå ikke glip af en fantastisk uge fyldt 
med dans, musik og glade mennesker.
Er du vild med at danse og er du fyldt 
15 år inden den 30. juni 2016, vil du 
gerne være med til at hjælpe vore kom-
mende danseinstruktører på vej og har 
du lyst til at opleve stemningen på 
”Bjerringbrokurset”, så er dansekurset 
lige noget for dig. Du får som danser 
lejlighed til at følge holdene på instruk-
tøruddannelsen og til at følge den fæl-
les tringennemgang og storpraktikken, 
hvor det er kursisterne på instruktørde-
len der underviser. Når instruktøraspi-
ranterne har teoriundervisning har 
dansekurset sin egen instruktør og spil-
lemand og sit helt eget program. Dette 
vil naturligvis indeholde en masse gode 
og udfordrende danse. 
Instruktører for danseholdet og for trin-
gennemgangen: Per Jensen og Jørgen 
Hanskov

Gældende for begge kurser
Tilmelding og betaling
Tilmelding skal foregå på www.folke-
danseren.dk.
Der åbnes for tilmeldingen den 14. 
marts 2016 og der lukkes igen den 12. 
april 2016.

Afbudsregler.
Ved afbud op til 14 dage før kurset gæl-
der at kursisten betaler 10% af med-
lemsprisen for kurset. 
Ved afbud mindre en 14 dage før kurset 
gælder det at kursisten betaler et admi-
nistrationsgebyr på 50% af medlems-
prisen.
Ved pludselig opstået sygdom betaler 
kursisten et administrationsgebyr på 
25% af medlemsprisen for kurset mod 
forevisning af en selvbetalt lægeerklæ-
ring. Hvis der er venteliste til kurset, så 
kursuslederen kan besætte pladsen 
med en anden deltager, betaler kursi-
sten 10% af medlemsprisen for kurset i 
administrationsgebyr. 
Fripladser.
Også i 2016 har én af Folkedans Dan-
marks medlemmer ønsket at sponsorere 
en friplads på instruktøruddannelsen på 
Nørgårds Højskole i Bjerringbro. Fri-
pladsen skal ifølge giveren gå til den 
yngste instruktørkursist på 16 år eller 
derover. Den samme kursist kan kun én 
gang i uddannelsesforløbet på 4 år, bli-
ve betænkt med en friplads.
Samme sponsor ønsker at donere en 
friplads til en kursist på dansekurset. 
Fripladsen her gives til den yngste dan-
sekursist på 16 år eller derover. Den 
samme kursist kan kun én gang over en 
periode på 4 år blive betænkt med en 
friplads.

En betingelse for at komme i betragt-
ning til en friplads på begge kurser er, 
at kursisten ikke modtager tilskud fra 
en forening eller fra en kommune. Des-
uden skal ansøgere til sponsoraterne 
være medlemmer af Folkedans Dan-
mark.
Der vil på kurset blive uddelt skema til 
ansøgning om friplads. Oplysninger om 
hvilke kursister der har fået tildelt fri-
pladserne kommer i forbindelse med 
overrækkelse af uddannelsesbeviser på 
den sidste kursusdag (den 1. juli 2016).
Det er en stor glæde for Landsforenin-
gen Danske Folkedansere at vi igen i år 
kan uddele fripladser ved disse to kur-
ser.
Kursusleder
Trine Jordan Vind Andersen
Lille Volstrupvej 60
9230 Svenstrup
Telefon:40379019
Mail: jordanvind@gmail.com 
Er der spørgsmål angående de to kurser 
så kontakt mig så vil jeg prøve at be-
svare forespørgslerne eller sende dem 
videre til nogle der kan svare.
Vi glæder os alle til at byde lige netop 
dig velkommen til kursus i Bjerringbro 
den 26. juni til 2. juli 2016.

Trine Jordan Vind Andersen
Kursusleder
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Det sker i 
din region

Region Hovedstaden Region Syddanmark

Region Sjælland

Gladsaxe Folkemusik Festival
Søndag den 12. juni 2016 danner Te-
lefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus ram-
merne om Gladsaxe Folkemusik Festi-
val. Fra kl. 10 til 18 bliver der et sandt 
mekka for glad musik og dans for alle, 
både børn, unge og voksne og med alle 
de forskellige genrer indenfor folkemu-
sikken.
Festivalen arrangeres i samarbejde mel-
lem Glad Dans Gladsaxe, Gladsaxe Mu-
sikskole, Kulturskaberne og Folkedans 
Danmark, region Hovedstaden
Festivalens mål er at præsentere folke-
musik, både dansk og nordisk spille-
mandsmusik. Vi går også globalt med f. 
eks. irsk og skotsk folkemusik, ameri-
kansk country og balkanmusik, jamses-
sion og ikke mindst workshops i folke-
musik, forskellige instrumenter og na-
turligvis dans blandt andet folkedans.
Aldershvilestævnet – Gladsaxe Folke-
musik Festival er blevet afholdt i flere 
årtier i Aldershvileparken, hvor godt 
vejr var en forudsætning for succes. 
Flere gange har stævnet måtte flyttes 
ind i skoler og, de senere år, i Telefon-
fabrikken.
At arrangere et så stort stævne som Al-
dershvilestævnet er et omfattende ar-
bejde, der bestemt ikke bliver mindre 
af, at det er udendørs og at der hele ti-
den skal være en alternativ løsning ved 
dårligt vejr. Samtidig betød naboklager 
meget for, hvordan de to scener og are-
alet kunne anvendes.
Arrangørerne har derfor besluttet at fe-
stivalen planlægges til og afholdes i Te-
lefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus. Det 
betyder samtidig, at mange af de res-

MIDSoMMeRSTÆVne
Så skal vi igen have Midsommerstævne 
i Køge.
Det bliver den 18. juni, fra kl. 11.00 
til 15.00, i Museumshaven på Køge 
Museum.
Vi skal have en dag med masser af mu-
sik og dans, så mød op og lad os få en 
festlig dag.
Husk madkurven. Øl, vand, kaffe, te og 
kage kan købes.

På Region Sjællands vegne  
Randi og Hanne

Højskoledag på Rødding Højskole
for ”Dansere i den modne alder”
Fredag den 15. april 2016
Musik: Agnethe og Bent Steffensen, 
Poul Erik Andersen og Jørgen Nielsen
Instruktør: Arne Bach
Program:

10.00  Ankomst, kaffe med bolle – mor-
gensang

10.30  Dansekursus
12.00  Frokost
13.15  Legestue
14.30  Kaffe med kage
14.50  Sangtime 
15.45  Legestue
17.00  Afslutning
Pris for medlemmer af Folkedans Dan-
mark: 375,- kr. pr. person for hele dagen
For ikke medlemmer er prisen 400,- kr. 
pr. person.
Tilmelding senest den 5. april til:
Inger Gigl tlf.: 26 74 35 37, mail: inger.
gigl@gmail.com
Gudrun L. Johnsen tlf.: 74 66 21 40, 
mail: gudrun@gkjohnsen.dk
Indbetaling senest den 5. april til kt.: 
Reg.nr. 2005 kt.nr.: 0749178434
Ved tilmelding og betaling oplyses dit 
navn, dit medlemsnummer og hvilken 
forening, du danser i.

Folkedans Danmark
Region Syddanmark, seniorudvalget

REGIONERNE

sourcer, vi hidtil har lejet og stillet op, 
findes på stedet. Kulturhuset rummer 
såvel store sale der kan danne rammen 
om de store grupper og dans, som min-
dre lokaler til workshops og grupper.
Vi håber at se dig til Gladsaxe Folkemu-
sik Festival søndag den 12. juni på Te-
lefonvej 8, 2860 Søborg.
Skulle du have lyst til at spille på festi-
valen så kontakt Hans-Erik Kofoed, tlf. 
40110547. mail: rotna@msn.com

Ole Lundum, FD, 
Region Hovedstaden
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Region Syddanmark

Sommertræf i Kerteminde
den 3.-5. juni 2016
Program
Fredag:

16.00: Ankomst til camping på Nymark-
skolen. Camping fatter og mutter: Inge 
og Bent Larsen
18.00: Fællesspisning med egen med-
bragt mad.
Bestilling af morgenbrød til lørdag og 
søndag senest kl. 19.00. Der betales 
ved bestilling.
19.30: Legestue i Nymarkshallen
Instruktør: Nicolas Sigvaldsen
Forspillere: Hanne Anker og Per Just 
Larsen
Ca. 21.00: Kaffepause med revysange 
samt Fynbodanserne.
Ca. 21.45: Legestue fortsat
23.30: Afslutning
Lørdag:

8.00: Morgenmad. Rundstykker afhen-
tes mellem kl. 7.30 og 8.00.
9.30: Danserne mødes ved Kerteminde-
hallen og deles i 3 hold, som opstiller 
med faner 3 steder i byen: 1) Langgade 
mod byen, 2)Langgade mod havnen og 
3) i Vestergade. Skitse udleveres.
9.50: Indmarch med faner til Torvet.
10.00: Fællessang: Amanda fra Kerte-
minde. Sangblad omdeles
Velkomst v/formand for Folkedans Fyn, 
Grete Pedersen. Åbningstale v/ borg-
mester, Hans Luunbjerg
10.30: Opvisninger på torvet:
Fælleshold fra Fyn
Kertemindeegnens Folkedansere
Øhavskvadrillen
Mellem Broerne
Asserballe Folkedansere
Gårslev Folkedansere
Fællesdans/ dans i gaden.
12.00: Afslutning, fællessang: Jeg ved 
hvor der findes en have så skøn, og 
herefter udmarch.
12.30: Frokost

14.30-16.30: Udflugt til Vikingemuseet 
Ladby, hvor der er guidet rundvisning
14.30-17.00: Samspil for spillemænd på 
skolen til legestuen lørdag aften
18.00: Fællesspisning ved Nymarkssko-
len
19.30: Legestue
Instruktører: Inge Larsen og Palle Juhl 
Knudsen. Forspillere: Claus Lisberg og 
Ninna Aasen
21.00: Kaffe og underholdning af Carl 
Krølle, der fortæller skrøner og løgnehi-
storier.
21.45: Legestue fortsat. Legestuen af-
sluttes med Lancier
23.00: Afslutning
Søndag:

8.00: Morgenmad. Rundstykker afhen-
tes mellem kl. 7.30 og 8.00
12.00: Campingpladsen, skolen og hal-
len lukker.

Øl, vand og vin kan købes ved legestu-
erne til rimelige priser.
Menu lørdag aften: Rødvinsmarineret 
nakkefilet og kalveryg, salater og årsti-
dens kartofler
Priser:

Camping/skolelogi: 30 kr. pr. nat pr. 
person. Legestue fredag og lørdag inkl. 
underholdning samt kaffe og kage: 
voksne 90 kr. Børn under 15 år gratis.
Menu lørdag aften: 130 kr. pr. person.
Besøg på Vikingemuseet Ladby inkl. 
kaffe og kage: 60 kr. pr person
Ønske om sukkerfri kage for diabetikere 
oplyses ved tilmeldingen
Tilmelding og betaling senest den 18/5 
2016 til Jytte Pilegaard, tlf: 6221 7749, 
mail: jypile@gmail.com.
Oplys de punkter, der skal tilmeldes/
betales til. Efter tilmeldingsfristen er til-
meldingen bindende.
Træning for Fynsholdet:

Tirsdag den 24/5 2016, kl. 19.30 – 
21.45 på Nymarkskolen, Nymarken 47, 
5300 Kerteminde.

Hvad har I lyst til at danse?
Kære dansere i region Syddanmark
I 2013 og 2014 afholdt danseudvalget i 
region SYD et kursus ved navn Udvik-
ling af Egendans. Begge år lå kurset i 
november og der blev kommenteret at 
det gerne måtte ligge tidligere. I 2015 
havde vi så planlagt det til september, 
men modtog så få tilmeldinger at vi 
desværre måtte aflyse. Deltagerne fra 
’13 og ’14 havde kun positive ting at si-
ge og fik meget ud af deres deltagelse i 
kurserne, så derfor undrer det os at vi 
kun modtog så få tilmeldinger til 2015.
Vi vil derfor gerne høre om det er et 
kursus vi bør planlægge at afholde i 
2016 og meget gerne nogle tanker om, 
hvornår på året det bør ligge.
I oktober 2015 havde vi planlagt et 
dansekursus, med bal om aftenen, hvor 
temaet var Større og Sjældnere danse 
og Trias var engageret til at spille. Dette 
kursus var vi desværre også nødt til at 
aflyse, på grund af meget få tilmeldin-
ger.
Vi vil derfor meget gerne modtage ideer 
og kommentarer til hvilke andre kurser 
eller helt andre danseaktiviteter der 
kan have interesse for jer, da vi meget 
gerne vil afholde aktiviteter for vores 
medlemmer og opfylde jeres ønsker el-
ler behov.
Vi vil meget gerne høre fra jer på; 
dans@folkedans-syd.dk. I må også ger-
ne kontakte udvalgets medlemmer di-
rekte, der kan findes på folkedans.dk/
Syddanmark/Udvalg/Danseudvalg.

Venlig hilsen danseudvalget  
i region SYD
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Tirsdag den 31/5 2016, kl. 19.30 – 
21.45 på Issøskolen, Skolevej 2-4, 5771 
Stenstrup. Tag kaffekurven med.
Pris 40 kr./person for begge træninger 
betales 1. gang.
Instruktør: Nicolas Sigvaldsen, spille-
mand: Per Just Larsen
Tilmelding senest den 18/5 til Nicolas 
Sigvaldsen, mail: nicolas@sigvaldsen.
dk eller Kaj Friis tlf: 2247 7491. Oplys 
tlf./mail ved tilmelding.
Spillemænd:

Lørdag aften: alle spillemænd er vel-
komne og må gerne deltage i samspil 
lørdag eftermiddag
Lørdag på torvet: Spillemænd spiller 
ved egne hold, alle spiller med ved 
sange og indmarch på Torvet.
Lydprøve på torvet kl. 9.30 for alle spil-
lemænd
Tilmelding til samspil for spillemænd 
lørdag eftermiddag. Her gennemgås 
musik til legestuen lørdag – oplys mail-
adresse af hensyn til noder. Tilmelding 
senest den 18/5 2016 til Claus Lisberg, 
tlf: 2239 1560, mail: claus63odense@
hotmail.com
Adresser:

Nymarkskolen og -hallen, Nymarken 
47, 5300 Kerteminde
Vikingemuseet Ladby, Vikingevej 121, 
Kerteminde
Torvet i Kerteminde; Langegade ved 
kirken, 5300 Kerteminde
Issøskolen, Skolevej 2-4, 5771 Sten-
strup.
Kertemindehallen: Enggade 19, 5300 
Kerteminde
Medbring foreningsfaner. Der vil være 
fanestativer i hallen
Tag borde og stole med, hvis I vil spise 
jeres medbragte mad i campingområdet.

Region Syd og  
Kertemindeegnens Folkedansere

Regionsopvisning til Landsstævnet i Assens 2016
Også i år deler vi op, så der bliver et fynsk og et jysk hold fra Region Syddanmark
Det fynske hold ledes af Nicolas Sigvaldsen med Christian Bach Albertsen som for-
spiller.
Der trænes onsdag d. 8. juni, onsdag d. 29. juni og mandag d. 4. juli kl. 19.00 til 
ca. 21.30 afbrudt af kaffepause, så medbring gerne kaffekurv. 
Information om lokalitet sendes pr. mail til foreningsformænd, lægges på Region 
Syddanmarks hjemmesiden og bringes i Polka Posten.

Dans Hæfte Opstilling Musik

Langsomme Gertrud Bornholm Omv. række 578

Cylinder-kontra Møn Kvadrille 204

Sekstur Læsø Kvadrille Læsøbog

Den lille Vendelbo Lolland-Falster Parvis 152

Mazurka Præstø Parvis

Smedens Pærevals P&P 7 3 par kreds Løs

Sekstur Himmerland Parvis kreds 141

Det jyske hold ledes af Anny Pedersen.
Information om forspiller, træningsdatoer og lokalitet sendes pr. mail til forenings-
formænd, lægges på Region Syddanmarks hjemmeside og bringes i Polka Posten.

Dans Hæfte Musik

Hamborger Polka 534

Gamle Nr. 12 62

Tylette Polka 306

Gammelkontra 332

Den Glade kobbersmed P&P ”27 gamle folkedanse”

Er der spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Anne-Grete Jensen: 
E-mail angrjens@gmail.com eller mobil 24 60 63 98

REGIONERNE
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Indbydelse til Familie sensommer-
stævne 12.-14. august 2016
Folkedans Danmark Region Midt i sam-
arbejde med Holstebro Folkedanserfor-
ening.
Igen i 2016 er der mulighed for at kom-
me til dette hyggelige stævne i Region 
Midt. Alle er velkomne.
Stævnet foregår i Sir Lyngbjerghallen, 
nødcamping bliver på grønne arealer i 
forbindelse med hallen.
Værelseslogi i lokaler i forbindelse med 
hallen, eller på nærliggende skole (af-
hængig af antal).
Stævnet starter fredag med ankomst og 
indkvartering fra kl. 14,00.
Vi håber, der kommer mange børn og 
unge, der vil spille og danse. 
Der vil være danse og spilleaktiviteter 
for børn og unge, hvis der er tilslutning 
nok.
Instruktører til børn og unge delen er 
Lene og Aksel Sand Nielsen m. flere
Der vil være danseworkshop for voksne 
og unge lørdag eftermiddag ved Folk 
Danes fra Fyn instruktør Nicolas Sig-
vardsen.
Musik 

Folk Danes Fyn (Nana Smidt og Christi-
an Albertsen)
Tema: Sjældne og sjove danse 
Fredag aften efter stævneåbning vil der 
være legestue instruktør Alma Katrine 
Jensen og Hans Lunde Pedersen musik 
ved familierne Sand Nielsen og Vinstrup
Fredag aften er der en sangtime v/ Bir-
git Mogensen husk sangbog
Lørdag aften legestue, v Folk Danes 
Fyn, instruktører Annika Vestergård og 
Nicolas Sigvardsen, musik Folk Danes 
Fyn (Nana smidt, Christian Albertsen 
med venner).
I lighed med tidligere år, vil det være 
muligt at købe en del mad, hvis ikke selv 
man har lyst til at stå ved kødgryderne, 
det er helt frivilligt, hvad man vælger, 
men vælger man maden til, skal den be-

Det sker i 
din region

Region Midtjylland

stilles og betales sammen med tilmel-
dingen. Se tilmeldingsskema. Stævnet 
rundes af søndag efter fælles morgen-
mad, og fællessang. Husk sangbog.
Det foreløbige program ser således ud.

Foreløbigt program for Sensommer-
stævne i Holstebro 12 - 14 august.
Fredag d. 12/8 

kl. 14.00 Ankomst og indkvartering
kl. 18.00-19,00 Aftensmad i cafeteriaet 
(hvis bestilt)
kl. 19.30 Faneinstruktion
kl. 20.00-20.40 Faneindmarch. Åbning 
af stævnet i hallen, derefter legestue, 
instruktør Alma Katrine Jensen og
Hans Lunde Pedersen musik
Familierne Sand Nielsen og Vinstrup
Kl. 20.40-21.00 Kaffepause 
Kl. 21.00-22.00 Sang v/Birgit Mogen-
sen, Lemvig
Kl. 22.00-24.00 Legestue fortsat
kl. 00.00 Spontan natdans
Lørdag d. 13/8

kl. 07.45-08.00 Flaghejsning
kl. 08.00-09.00 Morgenmad i cafeteriet 
(hvis bestilt)
kl. 10.00-12.00 Dans i byen (Store torv) 
Folk Danes fra Fyn kommer og giver en 
lille opvisning, derefter fællesdans med 
alle.
kl. 14.00-16.00 Danseworkshop (inkl. 
kaffepause) ved Folk Danes instruktør 
Nicolas Sigvardsen. Musik: Folk Danes 
Tema: sjældne og sjove danse
kl. 18.00-19.00 Aftensmad i cafeteriaet 
(hvis bestilt) 
kl. 20.00-21.30 Legestue, Folk Danes 
Instruktører: Annika Vestergård og Ni-
colas Sigvardsen
musik: Folk Danes
kl. 21.30-22.15 Kaffepause
kl. 22.15-23.45 Legestuen fortsætter
kl. 23.45 Faneudmarch
kl. 00.00 Spontan natdans
Søndag d. 14/8

kl. 09.00-?? Fælles morgenbord, sang 
og afslutning i hallen, husk sangbog

og kaffe og service til eget brug, 
rundstykker og pålæg kommer vi med.
kl. 15.00 Camping og skole skal være 
ryddet.
Ret til ændringer forbeholdes.
B&U

Hvis der bliver tilmeldinger nok fra 
børn og unge vil vi arrangere spil-
leworkshop og dans B&U instruktører 
vil være Lene Sand Nielsen m. flere.
Se endeligt program som vil findes på 
hjemmesiden senere, og uddeles ved 
ankomst til stævnet
Pris for Stævneemblem 

(kræver tilmelding og forudbetaling)
Voksne: fra 26 år 250,00 kr.
Unge: fra 14 – 25 år eller på SU. 125,00 kr.
Børn: fra 0 – 13 år gratis
Er man studerende på SU og over 25 år, 
er prisen stadig kun 125,00 kr.
Med stævneemblem får du gratis cam-
ping eller skolelogi fri adgang til lege-
stuer, workshop, morgenmad søndag, 
kaffe fredag aften, kaffe lørdag aften.
Prisen for deltagelse til åbning og lege-
stue fredag aften og/eller legestue lør-
dag aften uden stævneemblem er 
100,00 kr. pr. aften inkl. Kaffe (kræver 
ikke tilmelding)
Deltagelse i danse workshop for unge 
og voksne uden stævneemblem lørdag 
koster 50,00 kr. (kræver ikke tilmel-
ding).
Bemærk at kaffen både fredag og lør-
dag aften er inkluderet i prisen.
Hvis man ikke har lyst til at deltage i 
hele stævnet er man meget velkommen 
både fredag og lørdag aften, og til 
workshop lørdag eftermiddag
Afmeldingsgebyr 50 Kr.
Tilmelding og betaling, senest 1. maj, 
som sendes til Gert Nielsen enten på 
mail eller med post.
Gert Nielsen, Odinsvej 4, 7620 Lemvig
Tlf. 9782 2628 eller 6160 2628 
Mail: kagens@gmail.com 
Tilmeldingsskemaer kan rekvireres hos 
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Gert Nielsen. Eller hentes på Regionens 
hjemmeside: www. folkedans.dk Klik 
på Region Midtjylland.
Tilmeldingen bliver først registreret når 
betalingen indløber. Betaling kan ske 
enten pr (check) eller på konto nr. 9070 
– 6 205 603 512 (Sparekassen Vend-
syssel). Husk at skrive dit navn, og at 
det er betaling for stævnet.

Folkedans Danmark Region Midt  
i samarbejde med  

Holstebro Folkedanserforening

Se også Regionens hjemmeside, hvor vi 
forsøger at holde programmet opdateret.

Vi ses

SoMMeRTRÆF 2016
17., 18. & 19. juni PÅ MORS
Adresser: Nykøbing Hallen: Nygade 29, 
7900 Nykøbing Mors
Campingpladsen: Langebæksvej 28, 
7900 Nykøbing Mors
PROGRAM 

Fredag kl. 15.00 Campingpladsen åbner
kl. 20.00 Syng sammen i Solbjerg kirke
Lørdag kl. 8.00-9.30 Morgenmad
kl. 10.30 Opstilling v. Nykøbing Hallen, 
Nygade 29
kl. 10.45-11.15 Åbningstale og fælles-
dans
kl. 11.30-12.00 Opvisninger forskellige 
steder i byen
kl. 14.00-15.00 Byvandring
kl. 18.00 Fællesspisning
kl. 19.30-23.30 Legestue
kl. 21.00 ca. Kaffe
Søndag kl. 8.00-9.30 Morgenmad
kl. 10.30 Spillemandskoncert i Nykø-
bing Kirke
kl. 16.00 Campingpladsen skal være 
ryddet
Fredag aften er der syng sammen i Sol-
bjerg Kirke, hvor præsten synger for og 
hans datter spiller til. Herefter serveres 
der kaffe/te med hjemmebag i sogne-
huset ved siden af kirken. - Pris 35 kr. 
Tilmelding nødvendig
Vi har en aftale med en lokalkendt, som 
har lovet at vise os de forskellige se-
værdigheder rundt om i byen. Varighed 
ca. en time. Byvandringen koster 20 kr.
Cavery buffet bestående af:
Oksetyndsteg, skinke, lammekølle og 
hot wings.
Flødekartofler, krydderkartofler, salat-
bord, brød og smør.
Maden koster 155 kr. - OBS: Ingen 
medbragt mad.
Vi skal selvfølgelig også danse lørdag 
aften til dygtige spillemænd. Vi håber, 
der kommer rigtig mange af foreninger-
nes egne spillemænd og spiller med. De 
får deres kaffe for at deltage.

Region Nordjylland

OBS OBS: 

Hvis der er dansere, som kun vil kom-
me til legestuen om aftenen, kan det 
også lade sig gøre - prisen er 100 kr. 
inkl. kaffe m. brød.
Lørdag & søndag morgen kan man købe 
morgenmad i hallen.
Den består af:
Kaffe/te, rugbrød, rundstykker, smør, 
ost & marmelade.
Hele herligheden koster 50 kr.
Søndag kl. 10.30 bliver der kirkekon-
cert i Nykøbing Kirke.
Den spilles af: Dorthe Linde Jørgensen - 
Klarinet, Jørgen Farum - Harmonika, 
Martin Madsen - Harmonika & Jan Mi-
chaelsen - Violin.
Vi håber at rigtig mange møder op, så 
det bliver et godt TRÆF!

Med venlig hilsen 
Regionsbestyrelsen  

& Sammenslutningen
samt Morsø Folkedanserforening

TILMELDING 

- senest den 20. april
Stævnet – pr. person 125 kr.
Campister – pr. person 75 kr.
Skolelogi - pr. nat 25 kr.
Kaffe - fredag aften 35 kr.
Byvandring 20 kr.
Mad + aftenskaffe lørdag for træfdelta-
gere 155 kr.
Legestue m. kaffe lørdag for ikke træf-
deltagere 100 kr.
Legestue m. mad + kaffe lørdag for ikke 
træfdeltagere 230 kr.
Morgenmad - lørdag 50 kr.
Morgenmad - søndag 50 kr.
Venligst angiv, om I har foreningsfanen 
med.
Tilmelding sker til 
Kurt Mose Christensen tlf.: 2896 5720, 
e-mail: kmc.rvc@gmail.com
Bankkonto: 9006 - 4584 127 878

Træninger til landstævnet i 
Assens 2016 i Region Midt
Der vil i år være to træninger både i 
den vestlige del og den østlige del af 
regionen og en træning til slut fælles 
for hele regionen altså tre træninger i 
alt.
I øst 

Den 6. og 22. juni i Lunden, Vestergade 
74, 8600 Silkeborg 19.00 – 22.00
I vest

Den 8. og 22. juni i Folkedanserhuset i 
Holstebro, Banetoften 42, 7500 Holste-
bro 19.00 – 22.00
Fælles for hele regionen

Den 7. juli i Trepashallen, Vævervej 10, 
8800 Viborg 19.00 – 22.00 

Danseudvalget i Region Midt
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Assens2016
Kære folkedanservenner
Som jeg har skrevet på facebook, så har sætternissen været på spil, i forbin-
delse med udgivelsen af Trin og Toner, januar nummeret. Det er naturligvis 
beklageligt, men det ændrer ikke ved, at vi kan få lavet ændringer og tilføjel-
ser i indeværende nummer. Og så er der alligevel god tid til at få lavet tilmel-
dingerne til stævnet inden priserne stiger fra 1. april. 
Det ændrer heller ikke ved at stævnet i Assens bliver noget helt særligt, med 
garanti for gode oplevelser sammen med gode venner. 
Jeg håber, at I bærer over med sætternissen, det var jo trods alt jul. Men nu er 
han gået til ro, så vi kan få rettet fejlene. 
Se i øvrigt vores hjemmeside www.assens2016.dk, hvor vi vil holde jer opda-
teret. 
Jeg glæder mig til at hilse på jer i Assens. 

Med venlig hilsen
Bent Hansen, stævneformand

Tirsdag:
Sønderbybogen 10.00-12.00 og 
fredag 10.00-12.00
Instruktør: Rune Pedersen – Musik: Jo-
nas Kongstad Frederiksen
Rune og Jonas arbejder sammen om-
kring de finurlige danse, som findes i 
”Sønderbybogen” – Sønderby ligger 7 
km fra Assens, og bogen er nyudgivet, 
og det giver anledning til, at vi kan få 
stor glæde af dette lokale værk.
Pris 50 kr.
max 60 deltagere pr. gang

Seniordans 15.00-17.00
Instruktør: Lene Damkjær
Seniordansere ser stort på, hvordan 
man traditionelt danser. Det er danse til 
kendte iørefaldende melodier. Dansene 
kan være kendte standard – eller folke-
danse. Dansene er tilpasset dansernes 
tempo, man kan komme alene, og der 
er meget partnerbytte.
Pris 50 kr.
Max 100 deltagere

Sønderhoning 15.15-17.30
Instruktør: Vill Plesner Pedersen
Til dette kursus vil Vill give dig redska-
ber til at få startet Sønderhoningen, så 
du og din partner får en god danseop-
levelse. Der vil indgå andre danse med 
samme trinsæt.
Pris 50 kr.
Max 60 deltagere

Torsdag:
Scor og kinddans 10.00-12.00 og 
13.30-15.30
Instruktør: Henrik Jørgensen
I dansen bliver der lagt vægt på de 
skrevne; men især på de uskrevne reg-
ler på dansegulvet. Du skal have god-
kendt A før du kan komme til B, m.m. 
Pris 50 kr.
Max 40 deltagere

Linedance: 10.00-12.00 
Instruktør: Connie Aagaard
Som folkedanser har du prøvet at bruge 
de samme trin, som anvendes i line-
dance. De hedder bare noget andet. Der 
bruges mest Countrymusik; men der 
kan også snige sig lidt Pop ind imellem. 
Sågar de nyeste hits. For alle aldre
Pris 50 kr.
Max 100 deltagere

Squaredance: 10.00-12.00
Instruktør: Frede Franker Olsen
Alle kan være med, børn, unge, voksne 
og ældre – enlige og par.
Dansene består af forskellige begreber, 
som sættes sammen til meget enkle 
danse og danses i et stille og roligt 
tempo. Men de kan også, hvis man har 
lyst til det, gøres ganske komplicerede 
og danses i et hurtigere tempo, så det 
er muligt at tilfredsstille næsten alles 
behov.
Pris 50 kr.
Max 100 deltagere

1) Indkvartering
Er OK, her henvises til januar nummeret 
og hjemmesiden.

2) Stævneprogram
Er OK, her henvises til januar nummeret 
og hjemmesiden

3) Dansearrangementer
Dansekurser:
Mandag: 
Svensk pardans 15.00-17.00 
Kaj Engholm vil i samarbejde med sin 
assistent, føre jer gennem de mange 
svenske pardanse, som bliver temaet 
for aftenens bal i Musikcaféen.
Pris 50 kr.
 
Dans for 2 15.15-18.15 
Dans for 2 er en unik undervisning, der 
har fokus på at skabe den bedste dans 
mellem dig og din dansepartner. Sam-
men undersøger deltagerne den gode 
føring, den fælles rytme og den fælles 
stil i forskellige festvenlige danse. Mu-
sikken er en sammensætning af pop, 
rock og latin, ligesom det spilles til fe-
ster i hele landet.
 Instruktør René Clausen har igennem 
15 år udviklet og forfinet undervisnin-
gen til, at den i særklasse er den bed-
ste, der kan opleves i festdans. 
Pris 50 kr.
Max 300 deltagere
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Regionsopvisninger:
Træning i bryggerihallerne, Skovvej 7
Tid Mandag Tirsdag

09.00 – 10.30 Region Nord

10.30 – 12.00 Region Sjælland

12.00 – 13.30 Region Hovedstaden

15.30 – 17.00 Region Syd

17.30 – 19.00 Region Midt

Tid onsdag

10.30 – 11.30 Region Syd

11.30 – 12.30 Region Midt

12.30 – 13.30 Region Nord

13.30 – 14.30 Region Sjælland

16.30 - 17.30 Region Hovedstaden

ASSenS2016

Dansekurser
Tid Kursus i Sted Instruktør 

Mandag 15.00 – 17.00 Svensk pardans Kaj Engholm

15.15 – 18.15 Dans for 2 Arena hal 1 René Clausen

Tirsdag 10.00 – 12.00 Sønderbybogen Bryggerihal Rune P og Jonas K.F.

15.00 – 17.00 Seniordans Arena hal 1 Lene Damkjær

15.15 – 17.30 Sønderhoning teatersalen Vill Plesner 
Pedersen

Torsdag 10.00 – 12.00 Scor og kinddans Bryggerihaller Henrik Jørgensen

10.00 – 12.00 Linedance Bryggerihaller Connie Aagaard

10.00 – 12.00 Squaredance Arena hal 1 Frede Franker Olsen

13.00 – 14.30 Irsk Set dans Arena hal 1 Hanne Bording 
Jørgensen

13.30 – 15.30 Scor og kinddans Bryggerihaller Henrik Jørgensen

Fredag 10.00 – 12.00 Rend mig i traditionerne Bryggerihaller Anette Bech-
Dahlstrup

10.00 – 12.00 Sønderbybogen Bryggerihaller Rune P og Jonas K.F.

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

Irsk Set dans: 10.00-12.00 
Instruktør: Hanne bording Jørgensen 
Irsk Set dans stammer fra de kvadriller 
man dansede ved det franske hof i slut-
ningen af det 18. og tidlige 19. århund-
rede, samt andre lignende danse fra 
Skotland. Disse danse blev bragt til Ir-
land omkring 1816 af hjemvendte sol-
dater og blev undervist af de tidligere 
dansemestre, som har tilpasset dem til 
irsk traditionel musik og dansetrin. 
Dansen minder om Les Lancier og dan-
ses i kvadriller. Trinene, som bruges til 
Irsk Set dans, minder meget om de trin, 
vi bruger i dansk folkedans. Irsk polka 
er ligesom dansk hopsa, reeltrin er lige-
som dansk polka og chassés, hornpipe 
er ligesom scottish.
Hanne Bording Jørgensen, har boet i Ir-
land i 4 år, men er pæredansk. Hun vil 
kyndigt lede jer gennem dansen, så 
mød op til 2 timers Irsk Set dans, til 
skøn irsk musik.
Pris 50 kr.
Max 100 deltagere

Fredag:
Rend mig i traditionerne:  
10.00-12.00
Instruktør: Anette Bech–Dahlstrup
Hvorfor er traditionerne så vigtige? Kan 
man i år 2016 tænke sig at gøre noget 
uden, at vi øver vold på traditionerne? 
Dette må afprøves!
Pris 50 kr.
Max 60 deltagere
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Tid Tirsdag Torsdag Fredag Adresse

09.30 – 10.30 Region Syd Korsvang, Korsvang 78 ,5610 Assens

10.00 – 11.00 Region Midt Æblehaven, Syrenvej 22-30, 5681 Hårby

10.00 – 11.00 Region Hovedstaden Holmely, indre Ringvej 8, 5560 Årup

10.00 – 11.00 Region Syd Odensevej, Odensevej 29E, 5610 Assens

10.00 – 11.00 Region Sjælland Kildebakken, Østergade 7a, Vissenbjerg

10.30 – 11.30 Region Hoved-
staden

Skelvej, Skelvej 4a, 5610 Assens

10.30 – 11.30 Region Midt De Gamles Hjem, Krengerupvej 3, 5620 Glamsbjerg

14.00 – 15.00 Region Nord Strandgården, Strandgade 81, 5683 Hårby

14.00 – 15.00 Region Nord Sydmarksgården, Sydmarksvej 4, Verninge, 5690 Tommerup

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 Mandag Tirsdag onsdag Torsdag Fredag

19.15 – 20.00 Dagens overraskelse Dagens overraskelse Dagens overraskelse

20.00 – 22.00 Region Syd Region Midt Region Nord Region Hovedstaden Region Sjælland

22.00 – 23.45 Stævne  
Legestue med Lone 

Schmidt

Stævne  
Legestue med Vill 
Plesner Petersen

Stævne  
Legestue med Inge 

Mette Baltersen 

Stævne 
 Legestue. Bal med 

Jonas Frederiksen og 
Rasmus Nielsen

23.45 – 24.00 Tak for i aften Tak for i aften Tak for i aften Tak for i aften Tak for i aften

22.00 – 23.00 Ønske 
Legestue med Susanne 

og Vill Plesner 
Petersen

23.00 – 24.00 Afslutning

Fredag: 22.00-23.00 Ønskelegestue
Instruktører Sussanne og Vill Plesner 
Pedersen
Musik: Bjarne Grue m. orkester
Her kommer du på banen. Du ønsker på 
stedet, og den ene instruktør forbereder 
sig, mens den anden leder, så der er 
næsten ingen grænser. Denne form stil-
ler store krav til instruktører og musike-
re, men er meget givende for alle parter.

Mandag: 13.30-14.30 Stævneåbning 
i skovanlægget
Fane Indmarch
Velkommen ved Stævneformand Bent 
Hansen
Tale ved borgmester Søren Steen  
Andersen 
Tale ved kulturudvalgsformand Ena 
Nørgaard
Tale ved Landsforeningens og Spille-
mandskredsens formænd

Opvisning ved – Folk Danes
Fællessang – Det kønneste Land
Fællesdans – en kvadrille fra hver  
Region – Gryderup Tro
Udmarch og festen kan begynde

Fredag: 23.00-24.00 Stævneafslut-
ning i Arena hal 1
Velkomst ved Stævneformand Bent 
Hansen
Kor – ved Benny Simmelsgaard

Fællessang – Fo ’ alje de små blomster
Valgfri inddans for en kvadrille fra hver 
region
Fællesdans – Gryderup Tro
Fællesdans Mallebrok
Opvisning – Mellem Broerne
Tale ved Spillemandskredsens og 
Landsforeningens formænd
Overdragelse af stævneflag Assens – 
Køge/Stevns
Tale af formanden for landsstævneud-

Der er mange bofællesskaber i kommunen. De fleste har kun plads til 1 kvadrille. Man bestemmer selv,  
hvordan man vil bruge tiden. Nogle vil byde på drikkevarer, og andre giver kaffen sammen med beboerne. 
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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. 20.00-22.00 Ungdomsbal med FUG

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….??

5) Børne- og ungearrangementer
Er OK, vi henviser til januar nummeret 
af Trin og Toner og til hjemmesiden. 

6) Seniorarrangement
Onsdag fra 10.00-24.00
Der er jo tradition for, at der er en grup-
pe 65+’ere, der kommer på stævnet en 
enkelt dag, for at møde gamle venner 
og indsnuse den gode stemning. 
Vi har derfor valgt at tilbyde vores 
65+’ere et endags stævnearmbånd til 
halv pris, hvilket er kr. 115,00.

Seniorarrangement
På markedspladsen og i Arenaen
Fra Til Aktivitet

10.00 Åbning af Assens for fulde sejl

10.00 15.30 Visning af teknikker til folkedragter

10.00 15.30 Mød instrumentmagerne Bent Bokær og Mogens Bækgaard

10.30 Regionsopvisning Syd

11.30 Regionsopvisning Midt

12.30 Regionsopvisning Nord

13.30 Regionsopvisning Sjælland

16.00 17.00 Rundvisning Ernsts Samling - tilkøb

16.30 Regionsopvisning Hovedstaden

18.15 Koncert og danseopvisning af børn og unge

20.00 22.00 Legestue Region Nord

22.00 24.00 Stævnelegestue

Hvis man bestiller dagens ret i Skovpa-
villonen, skal vi nok sørge for at bestille 
et samlet bord til Seniorgruppen, til 
natteravnene er der er i øvrigt natmad 
samme sted. Endagsstævnemærke til 
seniorer kan købes på stævnekontoret, 
ligesom dagens ret kan bestilles indtil 
kl. 12.00. Tilmeldingen kan også ske på 
hjemmesiden, med markering af at man 
er 65+’er.

valget i Køge/Stevns, Bent Hansen
Farvel og tak ved Bent Hansen
Faneudmarch.

Fredag: 15.30-17.00 Festforestilling
Det officielle punktum på landsstævnet 
plejer at være en spillemandskoncert 
fredag eftermiddag. Vi har haft nogle 
fantastiske musikoplevelser, men mel-
lem de to organisationer er vi blevet 
enige om, at vi gerne vil vise andre si-
der af stævnet også. Derfor afløses spil-
lemandskoncerten af en festforestilling, 
et fyrværkeri som vil udfordre både vo-
res spillemænd, dansere og dragtfolk. 
Konferencier er Mogens Lykke.
Glæd jer – det bliver festligt og ander-
ledes.

4) Musikarrangementer
Ungdomsbal i Musikcafeen, torsdag kl. 
20.00 til 22.00 var desværre faldet ud 
af oversigten, vi vedhæfter hele skema-
et herunder. 

ASSenS2016
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7) Udflugter og byvandringer

Strøjer Samlingen 
er en bred samling af biler. Udstillingen 
indeholder unikke biler som kongelige 
biler, Le Mans biler, Grand Prix og ra-
cerbiler.
Bilerne findes ikke i et stort antal, men 
besidder alle en god historie, en spæn-
dende ejer eller måske har bilen været 
anvendt til et særligt formål, som den 
koksgrå Aston Martin, der var med i 
James Bond filmen "Die Another Day"
Søndag kl. 16.00, mandag kl. 10.00, tors-
dag kl. 10.00 og 14.00, fredag kl. 10.00
Kør selv arrangement 100 kr. pr. person
Kør efter Vedstårup Teglværk, Bogyden 
12, 5610 Assens. Ca. 11 km
Max 200 deltagere pr. gang

Hørvævsmuseet
Interiøret på hørvævsmuseet på Kren-
gerup Gods stammer fra det nedlagte 
Tommerup Væveri, og maskinerne er 
fra 1930erne.
Hørvæveriet er et arbejdende museum, 
der fremstiller hørtekstiler i væveriet, 
således at de håndværksmæssige fær-
digheder og den tekniske indsigt beva-
res. På grund af maskinstøj fra vævene 
produceres der kun uden for åbningsti-
den. Væveriet er også interessant for 

mænd på grund af teknikken. Museets 
gæster får forevist, hvordan vores for-
fædre arbejdede med hørren manuelt, 
og hvordan industrialiseringen efter-
hånden tog over.
Museet har temaudstillinger med tekstile 
emner. I cafeen viser kunsthåndværkere 
deres arbejder på skiftende udstillinger.
Mandag kl. 10.00, tirsdag kl. 10.00 og 
kl. 13.00, torsdag kl. 10.00 og 13.00, 
fredag kl. 10.00
Kør selv arrangement 50 kr. pr. person
Kør efter Krengerup gods, Nårupvej 30, 
5620 Glamsbjerg, Ca. 17 km
Max 60 deltagere pr. rundvisning

Skodamuseet
Et rent bilmærkemuseum og det eneste 
Skoda museum uden for fabrikken i 

Tjekkiet. Museet har ud over nogle me-
get sjældne køretøjer også kendte mo-
deller fra 1980erne og fremad. Der er 
ca. 35 køretøjer, hvor den ældste er fra 
1937.
Kør selv arrangement 50 kr. pr. person
Fællesbillet med hørvævsmuseet 90 kr.
Adresse og tider som Hørvævsmuseet.
Max 60 deltagere pr. rundvisning

Lilleskov Museumsteglværk
Teglværket blev lukket i 1983. Da var 
det utidssvarende og for dyrt at moder-
nisere. I dag står teglværket intakt med 
tørrelader, ringovne, maskiner, lergrav 
og lertog. 
Museet har fremstillet skinnecykler til 
at køre på den gamle jernbane mellem 
Tommerup og Assens. Disse kan lejes 
hos de lokale udlejere i Tommerup, 
Glamsbjerg og Assens.
Tider som Hørvævsmuseet.
Kør selv arrangement 25 kr.
Kør efter Lilleskov Teglværk, Lilleskov-
vej 69, Tommerup ST. 5690 Tommerup. 
Ca. 22 km
Max 50 deltagere pr. rundvisning
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Byvandring
En vandring inden for byporten i 1600 
tallets Assens. Hør om færgefart og 
handel, og hvad kirken kan fortælle om 
byens liv. Se de unikke gamle køb-
mandsgårde, der er så flot bevaret, at 
man fornemmer den store aktivitet og 
stemningen i det travle handelshus og 
den store trælade på tømmerpladsen.
Søndag kl. 17.00, mandag kl. 11.00, 
tirsdag kl. 15.00, torsdag og fredag kl. 
11.00
Pris 50 kr. pr. tur.
Mødested ved Willemoesstatuen på 
havnen
Max 25 deltagere pr. vandring

Historisk vandring på Torø
Tag med på historisk vandring på Torø: 
- den lille ø med den store kulturhisto-
riske betydning - ud for fiskerlejet Torø 
Huse sydvest for Assens.
I virkeligheden er Torø ikke længere en 
ø. For en snes år siden blev øen land-
fast med Fyn ved en tange, men det 
ændrer ikke på, at Torø er et besøg 
værd.
Øen har sin egen kanon, masse af mo-
numenter og et mausoleum, der aldrig 
kom i brug.
Torø har gennem tiderne været brugt til 
landbrug og jagtrevir, sommerresidens, 
turistattraktion, lejrskoler, svagbørnsko-
loni, beskæftigelsesprojekter, samt ud-
lejning og rekreativt område. Men ikke 
mindst er Torø kendt for Harald Plums 
ejerskab af øen fra 1917 til 1929, et 
ejerskab, der har efterladt mange 
spændende spor i landskabet. 
Tirsdag kl. 09.00
Mødested ved Torøhuse Forsamlings-
hus. Ca. 3 km
Pris 60 kr.
Max 25 deltagere

Hagenskov Slot
omtales første gang i 1251, da kong 
Abel her underskriver et dokument, der 
giver borgerne i Faaborg toldfrihed. I 
1259 er kong Kristoffer d.I i strid med 
ærkebiskop Jacob Erlandsen, og denne 
fængsles på Hagenskov. Senere pant-
sættes stedet til de holstenske grever; 
men i 1396 lykkes det dr. Margrethe d.I 
at tilbagekøbe godset, og det er heref-
ter kongeligt len i næsten 300 år. Fre-

overtages dette af hendes søn, Jacob 
Caroc Claus Shall Holberg.
Bussen kører rundt til de historiske ste-
der i området, og fru Holberg vil fortæl-
le om stedets spændende historie. I øv-
rigt er godset brugt som kulisse til TV 
serien "1864"
Torsdag kl. 12.00 og 14.00
Pris 250 kr. inkl. bustur og kaffe på Ha-
genskov.
Max 50 deltagere pr. tur

derik d.III forærer slottet til Niels Otte-
sen Banner for tro tjeneste, og i tak-
nemmelighed for det, omdøber han ste-
det til Frederiksgave. Det hedder det til 
1962, hvor det får sit gamle navn tilba-
ge.1741 brænder stedet ned til grunden, 
Stedet købes af storkøbmanden Niels 
Ryberg, der i 1770erne opfører den nu-
værende hovedbygning. Han sætter sit 
præg på egnen ved bl.a. kirkebyggeri, 
skole - og jordemodervæsen. 1813 går 
godset fallit og overtages af staten. Fra 
1841 til 1848 bor kronprins Frederik 
(senere Fr.d.VII ) skiftevis her og på 
Odense slot som guvernør til Fyn. I 
1977 køber Britta Caroc Shall Holberg, 
kendt som debattør og fhv. indenrigs- 
landbrugs- og sundhedsminister og by-
rådsmedlem, Hagenskov, og i 2009 
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Pris 100 kr. Inklusiv en sandwich
Max 30 pr. rundvisning

Bågø
ligger ude i Lillebælt en halv times sej-
lads fra Assens. Den er et yndet sted 
som yngleplads for mange fuglearter. 
Besøg øens lille kirke og Bågø by.
Du sejler med færgen over og tager 
med på den guidede tur i "Grisevog-
nen", hvor Poul Nielsen vil fortælle om 
naturen og folkets liv og levned.
Mandag og tirsdag kl. 06.20 fra havnen
Pris 125 kr. inklusiv færge, morgencom-
plet og rundvisning
Max 30 personer pr rundvisning

Vestergaardvin
vores lokale vinbonde, som også impor-
terer vin til videresalg. Peter H. S. Chri-
stensen er selv folkedanser og vil lave 
en eksklusiv vinsmagning for max. 30 
personer. Vi starter ude i vinmarken, så 
vi med egne øjne får en autentisk ople-
velse af produktionen, inden vi kommer 
indenfor og nyder vinsmagningen.
Torsdag kl. 15.30
Kør til Lundagervej 10, 5610 Assens. Ca. 
4 km
Pris 150 kr.
max 30 personer

8) Forplejning
Er OK , vi henviser til januar nummeret 
og hjemmesiden. 
 
9) Forskelligt
Yoga
Tirsdag og torsdag morgen 
kl. 7.30-9.00 er der Iyengar yoga 
med Jens Hansen
Styrke – smidighed – balance - ro
I Iyengar (udtales: ai-jenga) yoga arbej-
der man med at strække sine spændsti-
ge muskler og bevidstheden om krop-
pens holdning og lige linjer. Der bruges 

Ernsts samlinger
Johan Ernst grundlagde i 1890 et sølv-
vareværksted, og det blev senere en 
hel sølvvarefabrik med op til 50 ansat-
te, og var i en periode blandt Danmarks 
største. Efter faderens død blev virk-
somheden videreført af sønnen Frederik 
Ernst.
Begge samlede på gamle sølvting; men 
især Frederik var en inkarneret samler, 
og han fyldte efterhånden sin lejlighed 
op med porcelæn fra kendte fabrikker i 
Europa og Fjernøsten, tin, glas, maleri-
er, ure, møbler og meget mere. Efter 
1955 blev nogle af de tidligere værk-
steder også inddraget til formålet, og 
han åbnede nu sine udstillinger og sit 
hjem for offentligheden. Efter hans død 
i 1976 drives stedet videre som udstil-
ling under Museum Vestfyn.
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 
16.00
Pris 60 pr. person
Max 11 personer pr. tur

Bryggeriet Vestfyen
Mellem Skovpavillonen og Pilehavesko-
len ligger det lokale bryggeri Det er 
grundlagt i 1885, og øllet er kendt un-
der mærket "Vestfyen" I dag laver man 
også "Willemoes" øl, og andre specialøl. 
Det sidste er samarbejdet med Jim 
Lyngvild og bryggeriet Freidahl.
Udover øl er bryggeriet også kendt for 
"Jolly" Navnet Jolly Cola stammer fra 
1959. I 2003 relancerede Vestfyen nav-
net og har bl.a. udvidet med serien Jol-
ly-Time.
Tirsdag og torsdag kl. 10.00

enkle redskaber til at hjælpe kroppen 
ind i de korrekte stræk, så der undgås 
skræve vrid og forkerte stillinger. 
Jens Hansen bor i Aborg nord for As-
sens, hvor han til dagligt har 11 yoga-
hold fra mandag – torsdag. Jens med-
bringer yogamåtter og hjælpemidler, så 
du skal bare møde op i tøj, som du kan 
bevæge dig i. Yogaholdet er for stævne-
deltagere i alle aldre. 
Pris pr. gang er 80 kr.
Max. 20 deltagere

Sangtime
Tirsdag kl. 13.30-14-30
Kom og vær med til en dejlig oplevelse 
med Anne og Johnnie Frederiksen. Vi 
vil synge med udgangspunkt i Folke-
dansersangbogen (husk at tage den 
med), men der kan godt forekomme an-
dre sange ind imellem. Snyd ikke dig 
selv for denne oplevelse.

Kor 
Torsdag kl. 10.00-12.00 og fredag 
10.00-12.30
instruktør: Benny Simmelsgaard
Har du lyst til at bruge andet end bene-
ne, så kan du prøve at deltage i dette 
kor. Benny medbringer øvede korsoli-
ster, som skal hjælpe med at frembrin-
ge den mest fantastiske lyd, som du 
kan afgive. Koret vil være en del af af-
slutningen. Generalprøve fredag.
Pris 50 kr.
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Hundeluftning og morgenvandring 
For de morgenduelige, er der hver dag 
arrangeret en ’hundeluftertur’ kl. 06.30, 
det er gratis at deltage. Mødested på 
Melvej lige ud for campingarealet. Der 
er tale om en helt fantastisk tur på vol-
dene fra de gamle jordbassiner, som 
ligger urørt hen. Der er et unikt fugle og 
dyreliv, udsigt til Jylland. I klart vejr 
kan vi se Skærbækværket, Lillebælts-
broen, og Nordborg fyr. Man kan også 
deltage selv om man ikke har hund 
med, men blot vil have renset tankerne 
inden dagens program starter
 
Anden motion
Rundt om Arena Assens er der boldba-
ner, skaterbaner, legeplads og meget 
andet; alt sammen til fri afbenyttelse. 
Ca. 1 km væk er der en mountainbike-
bane. Og motionsløbere har gode stille 
veje ude på landet.
I Arenaen er der et Fitnesscenter, som 
man kan benytte hele ugen.
Pris 50 kr. for hele ugen.

Baggårdsdans
Vi har flere steder i programmet annon-
ceret at der er baggårdsdans. Dette 
kommer til at foregå i Tobaksgården, 
Brydes Gård, og i den Gamle Trælade. I 
er meget velkomne til at lave spontan-
musik og dans disse steder.

Faner 
Det er vores håb, at der er rigtig mange 
foreninger der tager faner med til stæv-
net i Assens. Det er bare så festligt. Fa-
nerne skal anvendes i forbindelse med 
stævneåbningen, ved åbningen af As-
sens for fulde sejl på markedspladsen 

(Østergade), og naturligvis ved stævne-
afslutningen. 

Adgangskontrol
Der vil være adgangskontrol til alle de 
arrangementer som kræver stævnearm-
bånd eller billet.

Stævneåbning og -afslutning
Vi har planlagt stævneåbningen til at 
finde sted i parken bag ved Skovpavil-
lonen om mandagen kl. 13.30. Afslut-
ningen bliver i hal 1 fredag aften kl. 
23.00. Vi håber, at der kommer rigtig 
mange til disse festlige begivenheder. 

Dragter
Vi ved godt at vores folkedragter ’kry-
ber’ mens de hænger hjemme i skabet. 
Det er alligevel vores ønske at flest mu-
ligt vil komme i dragt, og dermed være 
med til at festliggøre stævnets åbning 
og afslutning, samt markedsdagen nede 
i byen om onsdagen. 

Stævnefotograf
Vi har igen i 2016 inviteret fotograf 
Jens Bang til at komme til stævnet i As-
sens. Vi håber at rigtig mange vil købe 
hans dejlige billeder, så vi også kan 
regne med at han også stiller op i frem-
tiden. 

Fællesspisning
Torsdag fra 18.00 til 20.00 arrangerer 
vi fællesspisning. Den lokale slagter le-
verer helstegt pattegris med tilbehør. 
Spisningen foregår foran Arena Assens 
ved Saftstationen. Medbring selv bord, 
stol og bestik m.m. Drikkevarer kan kø-
bes til rimelige priser i Saftstationen. Vi 

glæder os til at rigtig mange slutter op 
om dette hyggelige arrangement, de 
koster kun kr. 150. Husk at be’ til vejr-
guderne.

T-shirts og Stævneemblem
Stævnet vil naturligvis tilbyde både T-
shirts og Polo-shirts i god kvalitet og 
stævneemblemer. De kan bestilles i for-
bindelse med tilmeldingen. 

Deltagere
Følgende kan deltage i stævnet:
•	 	Alle	der	er	medlemmer	af	Folkedans	

Danmark eller Spillemandskredsen.
•	 	Nye	medlemsforeninger	kan	deltage	

(det koster kun kr. 20 per medlem 
det første år)

•	 	Medlemmer	af	venneforeningen	
•	 	Enkeltmedlemmer
•	 	KUN	medlemmer	kan	deltage	i	

landsstævnet 

Ekstra – Triangel Folklore Festival 
Som noget helt ekstraordinært har 
landsstævnet lavet en aftale med Trian-
gel Folklore Festival, så vi lørdag aften, 
kl. 19.00 i Teatersalen (efter stævnet) 
kan tilbyde et festfyrværkeri af dans, 
musik og farver.
Gå ikke glib af denne store oplevelse, 
når omkring 300 unge fra hele verden 
viser det allerbedste indenfor folklore. 
Det er et farverigt og fantastisk spæn-
dende sjov med flot dans, fængslende 
musik og fantastiske dragter fra danser-
nes hjemegn. Det er nogen af verdens 
bedste folklore-dansegrupper, der del-
tager i forestillingen. Udover Folk Danes 
fra Danmark deltager bl.a. hold fra Tai-
wan, Slovakiet, Minnesota, Mexico, 
Kenya, Ungarn, Serbien, Catalonien, 
Italien og Letland.
Prisen er kun kr. 210 og billetter kan 
bestilles sammen med tilmeldingen til 
landsstævnet. Hvis man ønsker det kan 
man også tilkøbe en ekstra plads på 
camping- eller skolelogi, det koster kun 
kr. 50.

ASSenS2016
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LANDSSTÆVNE

Pris

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

750

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

900

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

500

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

600

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

300

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

400

Stævnemærke, børn under 5 år 0

Camping og skolelogi, voksne fra 
26 år, per person

300

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

200

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

110

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

0

Stævnemærke seniordag for 
65+’ere (onsdag) 

115

Stævneemblem 40

Pris

Dragtaktiviteter

Kursus i løslommer 75

Kursus i strik med ruder og 
stjerner

75

Musikaktiviteter

Workshop i svensk musik ved 
Helle Baltzer Rohde og Kaj 
Engholm 
For unge under 25

50
30

Workshop Tav og swing i ny 
musik ved Frey Thyrré Klarskov. 
For unge under 25

50
30

Kirkekoncert i Barløse Kirke eller 
Vor Frue Kirke i Assens 

60

Workshop i Fanømusik ved Tove 
de Fries
For unge under 25

80
50

Workshop i Irsk musik ved Pia 
Nygaard
For unge under 25

80
50

Workshop i Cape Breton music, 
under planlægning
For unge under 25

80
50

Festforestilling fredag 60

Dansekurser

Svensk pardans 50

Dans for to 50

Sønderhoning 50

Sønderbybogen 50

Irsk Set dans 50

Rend mig i traditionerne 50

Scor og kinddans 50

Linedance 50

Squaredance 50

Seniordans 50

B&U aktiviteter

Tyrolerfest 100

Turprogram

Bryggeriet, inkl. sandwich 100

Vestergaard Vin inkl. Forplejning 150

Bågø, inkl. færge, morgencomplet 
og rundvisning 

125

Hagenskov, inkl. bus og kaffe 
med brød

250

Pris

Strøjers samling 100

Ernst’s samling 60

Hørvævsmuseet Kør selv 50

Skodamuseet kør selv 50

Fællesbillet hørvævsmuseet og 
Skodamuseet
Børn under 13 år gratis

90
0

Lilleskov museumsteglværk Kør 
selv

25

Byvandring i Assens
Børn under 13 år

50
20

Historisk vandring på Torø
Børn under 13 år

60
20

T – shirts og Poloshirts m.m.

T – shirt voksne 110

T – shirts børn 80

Poloshirts voksne 160

Poloshirts børn 140

Andet

Fællesspisning, torsdag
Børn u. 12 år
Børn u. 5 år gratis

150
75

Brug af motionslokaler, hele ugen 50

Morgenyoga 80

Kor 50

Forplejning

Skovpavillonen:
Dagens varme ret

55

Pilehaveskolen:
Morgenkomplet 
Smør selv madpakke
Morgenkomplet + madpakke

40
25
50

Arena Assens:
1: Morgenkomplet (buffet)
2: Frokostbuffet
3: Dagens lune ret (aften)

55
65
75

Ekstra tilbud

Triangel Folklore Gallashow, 
lørdag den 30. juli

210

Overnatning Camping/ skolelogi 
(Lørdag til søndag) kun ved køb 
af Gallashow

50

Øvrige priser10) Stævnepriser

Ret til ændringer forbeholdes
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Bent Hansen
Formand for stævneudvalget
Tlf. 22 13 61 72
behansen2@hotmail.com 

Mette Dyekjær Pedersen, 
Næstformand for stævneudvalget
Formand for musikudvalget
Tlf. 21 46 42 47
mette.dyekjaer@gmail.com 

Conni Hansen
Formand for danseudvalget
Tlf. 22 55 14 70
connih@live.dk 

Hanne Bording Jørgensen
Formand for B&U udvalget
Tlf. 42 19 92 98
mail@verningelund.dk

Tove Jensen
Formand for dragtudvalget
Tlf. 52 24 69 14
evottoe@gmail.com 

Kaj Friis
Formand for PR. udvalget
22 47 74 91
kajfriis@hotmail.com 

Peer Hansen, Formand for trafik, 
udflugter og byvandringer
Tlf. 28 92 30 59
pkh@webspeed.dk

Bernhard Jensen
Kasserer for stævneudvalget
Tlf. 29 43 41 17
jensen.bernhard@gmail.com 

DANS

Danse-  
og musik-
historier
I henholdsvis ’Hjemstavnsliv’ 
og det senere ’Trin og Toner’ 
har der gennem årene været 
skrevet artikler om dans, dan-
se, dansemusik og tilknyttede 
emner i historisk perspektiv. I 
årene 1996 til 2002 blev der i 
hvert nummer af ’Hjemstavns-
liv’ skrevet artikler i serien 
’Dansens og musikkens rødder’ 
med indlæg om oprindelsen af 
danse og den tilhørende musik 
samt traditioner og hændelser i 
den forbindelse. Altså noget 
som hændte før i tiden – også 
kaldet ’gamle dage’. Siden da 
har der kun været enkelte ind-
læg af denne karakter.
På opfordring vil vi nu genop-
tage ideen. Da der nu kun er 4 
bladudgivelser om året, vil vi 
forhåbentligt kunne levere én 
artikel i hvert nummer af Trin 
og Toner under den fælles titel: 
’Danse- og musikhistorier’. I 
den kommende serie vil vi bre-
de emnet lidt mere ud end tid-
ligere og også skrive artikler, 
der ikke alle tager udgangs-
punkt i dansk folkedans og 
danske forhold.
Der blev i 2003 og 2004 skre-
vet 2 artikler med hovedover-
skriften ’Danse- og musikhisto-
rier’ med numrene 1 og 2. Da 
det er lang tid siden, vil vi 
trods dette begynde den nye 
serie med artikel nummer 1 i 
næste nummer af ’Trin og To-
ner’.

Per Sørensen og Ole Skov
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Håndarbejde      
DRAGTER 

Instruktøruddannelse DRAGT
Praktisk og teoretisk uddannelse i danske 
folkedragter 10.-16. September 2016 på 
nørgaards Højskole i Bjerringbro

Uddannelsen er baseret på faste hold ef-
ter det antal år, man har deltaget, men 
med fællestimer om aftenen. Den omfat-
ter 6 hold, som skal tages i rækkefølge. 
Ved afslutningen har man gennemgået 
de grundlæggende ting, som vi finder 
brugt på danske folkedragter, indenfor 
tilskæring, sy teknik og broderi.

Man får desuden gennem foredrag og 
studier af gamle dragtdele kendskab til 
den kulturhistoriske baggrund for 1700- 
og 1800-tallet, som er den periode, 
hvor dragterne blev brugt. 

Fagene på de enkelte hold
Hold 1:

Syning af forskellige stingtyper, almen 
dragtlære, syning af særk, syning af 
slidsebunde, pynt på særke og skjorter, 
tamburering, syning af knæbukser og 
strikning af strømper og nattrøjer.

Hold 2:

Tilskæring af bukser, stil og snit, syning 
af rynket skørt, syning af huer, syning 
af skulderstykker og håndlinninger, sy-
ning af hvide knapper og knaphuller 
virkning af bånd og knytning af snore.
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Hold 3:

Syning af bul, syning af sløjfer, påteg-
ning af broderi, tylstrækning, syning af 
lægget skørt, stil og materiale, tilskæ-
ring af veste, hue- og tørklædebroderi 
og materialelære.

Hold 4:

Tilskæring af snøreliv/bul, syning af 
vest, undervisningslære, båndvævning, 
syning af floss og syning af knaphuller 
til veste og kofter.

Hold 5:

Genstandsanalyse (tidligere betegnet 
som opmåling), pibning, hulsømme og 
tællesyning, syning af kvindetrøje, brug 
og tilpasning af broderimønstre og til-
skæring af tøj med ærmer.

Hold 6:

Syning af detaljer på mandstrøje/kofte, 
syning af skindbukser og skindbroderi, 
stil og materiale, kniplingssyning på tyl, 
frynser til sjaler og genstandsanalyse 
(tidligere betegnet som opmåling)

Fællestimerne om aftenen vil i år kom-
me til at omfatte 
•	 fremvisning	af	dragter,
•	 udstilling	af	gamle	dragtdele,
•	 foredrag	ved	Maj	Ringgaard,	som	er	

tekstilhistoriker og konservator ved 
Nationalmuseet. Maj Ringgaard vil 
fortælle om sine studier af jordfundne 
strikketekstiler,

•	 samt	foredrag	ved	Anna-Margrethe	
Jonsson over emnet Symboler hos al-
muens brude 1750 – 1850.

 

Undervisere
Lena Agerskov, Karin Becker, Kirsten 
Emiland, Karen Birgitte Hansen, Tove 
Jensen, Anna-Margrethe Jonsson, Birte 
Moshage, Lis Sonne Svendsen, Inge 
Sølling, Jette Sørensen og Sonja Tind.

Kursusleder
Inge Sølling, Bjerggården 18, 3. th., 
2635 Ishøj
Telefon:+45 2763 1929
Email: solling@ishoejby.dk

Ankomst
Lørdag den 10. september fra kl. 15.00

Afrejse
Fredag den 16. september kl. 9.30 

Indkvartering:
Dobbeltværelse med opredning og fæl-
lesbad: intet tillæg. Dobbeltværelse med 
eget bad: tillæg kr. 400 (dvs. 200 kr. pr. 
person). Enkeltværelse med fællesbad: 
tillæg kr. 400. Enkeltværelse med eget 
bad: tillæg kr. 600. Der er kun et begræn-
set antal enkeltværelser til rådighed, hvor-
for tildeling af disse vil ske i den række-
følge tilmeldingerne indkommer.

Kursuspris 6.900 kr.
LDF tilskud 3.100 kr.
Din medlemspris: 3.800 kr. 
Prisen er inklusiv kursusmaterialer
Tilmelding senest den 1.juni 2016
Via hjemmesiden www.folkedans.dk

optagelse:
Efter tilmelding via hjemmesiden er 
foretaget vil der senest i august blive 
udsendt materiale til brug på kurset.

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

www.folkedragt.dk 

Kom og hør de 2 danske 
foredrag fra Nordisk Dragtse-
minar i Fagernes i Norge, 
august 2015 og få mulighed 
for at se dragtdele fra Folke-
dans Danmarks meget store 
studiesamling.
”Timeglas, hjerter og kors, 
symboler i 1800-tallets 
dåbstøj” ved Inge Christian-
sen, museumsinspektør ved 
Museum Sydøstdanmark.
Og ”Krone, fletter, bore og 
flettetøj – sort hue med guld. 
Symboler hos almuens brude 

1750 – 1870” ved Anna-Mar-
grethe Jonsson, formand for 
Folkedans Danmarks dragt-
udvalg.
Efter foredragene fortsættes 
dagen med gennemgang af 
en del af genstandene fra 
Studiesamlingen. Medbring 
frokost og drikkevarer.

Pris for hele dagen incl. kaf-
fe/te og kage: 50 kr.
Bindende tilmelding senest 
den 15.-4. 2016 til Kirsten 
Emiland, 
Mail: kirsten.emiland@gmail.
com eller tlf. 61781410

Dragtudvalget

Fagdag lørdag den 30.-4. 2016 kl. 11.00-16.30
på Folkedans Danmarks sekretariat, enrumvej 6A, 5270 odense n.

Foto Gunnar Blackmann
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oBS!
Folkedans Danmarks 

salgsafdeling for 
dragtmaterialer har fået 

nyt telefonnummer:

2574 7564

Dragt-hånd-
arbejdsdag 

i Region 
nord 

afholdes i 
år 24.-25.
september
Vi deltager med en stand i 

Europahallen i Aalborg Kon-
grescenter, hvor der er messe.

Uldtræf og patchwork
Nærmere information 

kommer senere.

Med venlig hilsen  
dragtudvalget i Region Nord

Fagdag lørdag den 30.-4. 2016 kl. 11.00-16.30
på Folkedans Danmarks sekretariat, enrumvej 6A, 5270 odense n.

SPILLEMANDSKREDSEN

Spillemandsuddannelsen 
Bjerringbro
25. juni - 2. juli 2016

En hel uge med spillemandsmusik på 
Nørgårds Højskole i Bjerringbro er i 
vente. Det er blevet tid til at reservere 
en uges ferie til sommerens fede mu-
sikoplevelse – nemlig Spillemandsud-
dannelsen i Bjerringbro.
Som ved alle tidligere udgaver er fo-
kus stadig på håndværket at spille til 
dans. Det er en udfordrende disciplin 
som ikke gøres ved blot at kunne læ-
se noderne. Derfor indeholder Spille-
mandsuddannelsen en række forskel-
lige fag som fører kursisten frem mod 
målet at spille til dans på en måde 
som får dansere til at svæve over gul-
vet.

Årets temaer
I år vil der være 2 temaer som er gen-
nemgående i kursets forskellige fag. 
Disse temaer er altid forskellige dan-
setyper og i år er temaerne:
•	 Polka	og	Hamborger
•	 March

Rullende Kursusform
Spillemandsuddannelsen er modulært 
opbygget med en rullende kursusform 
der over en 4 årig periode bringer dig 
igennem de basale dansetyper samt 
spil til sang. Man kan starte når man 
ønsker det, og man skal ikke nødven-

digvis deltage hvert eneste år. Endvi-
dere kan man sagtens deltage mange 
flere gange end de 4 år som kurset 
ruller over – der er ingen begræns-
ninger. ;-)

Undervisningen
Undervisningen er bygget op omkring 
forskellige fag som giver dig som spil-
lemand værktøjer til at kunne spille til 
dans på en måde som understøtter 
pulsen og rytmikken i dansen – til 
glæde for dansebenene og ørerne – 
og som giver dig gode musikoplevel-
ser.
Fagene omfatter rytmik, instrumental-
undervisning, dansespil, workshops 
samt orkesterspil for alle deltagere.
Der er Instrumentalundervisning for 
Violin (2 niveauer) og Harmonika (2 
niveauer). Desuden Klarinet, Fløjte 
samt Kontrabas instrumentalundervis-
ning med egne instruktører (solo og 
gruppeundervisning). Andre instru-
menter som guitar, mandolin, klaver, 
mv. er meget velkomne, og vil kunne 
vælge at deltage på et af de nævnte 
instrument hold – efter eget ønske. 

Hvem kan deltage?
Spillemandsuddannelsen er både for 
dig der har været spillemand i mange 
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Spillemandsworkshop
Den 2. april 2016, Sdr. Bjert

Spillemandsuddannelsen
Den 25. juni til den 2. juli 2016, Bjerringbro

BjerringBronx
Som Spillemandsuddannelsen

Spillemands-
kalenderen

SPILLEMANDSKREDSEN

år, såvel som for dig der er forholdsvis 
nystartet. For at få et rimeligt udbytte af 
kurset bør man kunne spille gængse 
melodier i ”358” som fx. nr. 343 Sekstur 
på Række og nr. 660 Vals fra Himmer-
land samt kunne læse noder og spille 
disse på eget instrument. Der arbejdes 
både med ”358” samt løsbladsnoder 
der udleveres på kurset og bruges i fx 
instrumentalundervisning, workshops 
og orkesterspil.

Kompetent Instruktørhold
Instruktører og undervisere på Spille-
mandsuddannelsen er alle særdeles 
kompetente folkemusikere såvel som 
undervisere. Det giver en bred forståel-
se for formidling såvel som et stærkt 
eksempel på hvordan musikken kan 
spilles så den bliver dansebar. Igen i år 
består instruktørholdet af:
•	 Johnny	Frederiksen,	Harmonika	(tidl.	

Baltinget)
•	 Jesper	V.	Pedersen,	Harmonika	(Phø-

nix, Baltinget)
•	 Rasmus	Nielsen,	Violin	(Trias)
•	 Bent	Melvej,	Violin	(Rasmus,	Iversens	

Quartet)
•	 Birgit	Alsdam	Cramer,	Klarinet	

(Stry’fri)
•	 Annmarie	Grams,	Tværfløjte	og	Blok-

fløjte (Tulja)
•	 Jesper	Carlsen,	Kontrabas	(Ostinat-

ekspressen) 

Kursus pris
Pris for Spillemandskredsens medlem-
mer: kr. 4.900,-
Pris for ikke medlemmer: kr. 6.900,- 

Tilmelding
Tilmeldingen er åben til den 1. april 
2016. Gå ind på www.spillemandskred-

sen.dk, klik på ”Kurser” i Hovedmenu-
en, og klik derefter på ”Spillemandsud-
dannelsen Bjerringbro”. Scroll ned på 
siden – her finder du online tilmeldin-
gen. Indbetaling af kursusprisen kan 
ske på Giro 973-6158, eller via din 
Homebank (vælg kortartskode 01). Til-
melding er først gældende når betalin-
gen er registreret. 

Indkvartering
Det vil også i år være muligt at tilvælge 
specialværelser mod tillægsbetaling. Du 
kan vælge flg:
•	 Dobbeltværelse	med	opredning	og	

fælles bad = intet tillæg
•	 Dobbeltværelse	med	eget	bad	=	til-

læg kr. 400,- (kr. 200,- pr. person)
•	 Enkeltværelse	med	fælles	bad	=	til-

læg kr. 400,-
•	 Enkeltværelse	med	eget	bad	=	tillæg	

kr. 600,-
Specialværelser fordeles efter først til 
mølle princippet og i samarbejde med 
FD’s sideløbende danseinstruktør kur-
sus.

Kursussted
Nørgårds Højskole, Vestre Ringvej 9, 
8850 Bjerringbro

Ankomst / Afrejse
Lørdag den 25. juni, kl 14.00-15.00 / 
Lørdag den 2. juli efter farvel sang kl 
8.30

Kursusleder
Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramlø-
se, 3200 Helsinge, tlf.: 48711979, email: 
mnc@weibel.dk

Saugmann  
Bjerregaards 
Fond
”Prisvinderkoncert med D.T.S. 
Bjerregaard”

Den 1. december 2015 startede en konkur-
rence om samlet kr. 30.000. Spillemænd 
bliver opfordret til at udvælge, arrangere og 
indspille 1-3 udvalgte melodier. Sende eller 
aflevere resultatet anonymt inden 1. maj 
2016 på en CD til Fonden. Resultatet af kon-
kurrencen vil blive offentliggjort den 15. ju-
ni 2016. Priserne vil blive uddelt ved en 
”Prisvinderkoncert med D.T.S. Bjerregaard”, 
på Højbystævnet, lørdag den 3. september 
2016, kl. 15-17. Der er flere og opdaterede 
oplysninger om konkurrencen på Fondens 
hjemmeside: www.saugmannbjerregaards-
fond.dk – på forsiden under ”Konkurrence”.
Melodierne er udvalgt blandt de næsten 
1000 melodier som D.T.S. Bjerregaard (1856-
1916) har komponeret, arrangeret og udgi-
vet i sine Baldanse hæfter i perioden 1878-
1916. Repræsentative både tidsmæssigt og 
genremæssigt. Melodierne kan ses på noder 
på Fondens hjemmeside, via links til node-
arkivet.

Præmier: 1. præmie kr. 15.000, 2. præmie 
kr. 10.000, 3. præmie kr. 5.000
De præmierede indspilninger vil blive gjort 
tilgængelige via Fondens hjemmeside. Der 
ligger i forvejen mange indspilninger af 
værker af D.T.S. Bjerregaard. Dommerpane-
let vil bestå af 5 personer, heraf to fra Fon-
dens bestyrelse og de øvrige fra det profes-
sionelle spillemandsmusik miljø. Prisvinder-
ne forpligter sig til at deltage i en koncert 
på Højbystævnet.
Fondens adresse er: Bo Skjærbæk, Syren-
vænget 31, Thyregod, 7323 Give.
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Indkaldelse af ansøgninger til
Saugmann Bjerregaards Fond

Fondens formål er:
•	 at	støtte	forskere,	som	ønsker	at	fordybe	sig	i	dansk	spillemandsmusiks	kom-positioner	

og arrangementer, og som vil udvide kendskabet til spillemænds liv og værker, samt
•	 at	støtte	unge	musikere/spillemænd,	som	ønsker	at	arbejde	med	Ditlev	Trappo	Saug-

mann Bjerregaards kompositioner og arrangementer.

Ansøgningsfrist: 1. maj. Uddeling: inden 15. juni.
Fonden har mulighed for at uddele ca. kr. 50.000 om året.

Ansøgningen skal være maskinskrevet i A4-format  
eller e-mail og sendes til:

Bo Skjærbæk, 
Syrenvænget 31, Thyregod, 7323 Give. Tlf. 60207587

e-mail: kontakt@saugmannbjerregaardsfond.dk.
Mere information: www.saugmannbjerregaardsfond.dk.

Spiller du violin, harmonika, fløjte, kla-
rinet, bas, guitar, klaver, e.lign. og sy-
nes du det er fedt at spille folkemusik, 
som andre kan danse til, så har du her 
muligheden for at komme på BJER-
RINGBRONX og spille folkemusik der 
kan bruges til dans – i en hel uge.
BJERRINGBRONX giver dig en masse 
fedt samspil, fx daglige samspilssessi-
ons med andre unge samt rytmik, in-
strumentalundervisning, orkesterspil og 
en masse socialt samvær med andre 
unge og voksne med samme interesse 
for folkemusik som dig.

Årets temaer
Hvert år har sine specielle temaer og i 
år bliver det:
•	 Polka	og	Hamborger
•	 March

Fantastiske instruktører
BJERRINGBRONX har nogle af landets 
bedste instruktører, som selv er dygtige 

BjerringBronx  
25. juni - 2. juli 2016
en uge med fedt samspil og professionel undervisning

Forspiller  
til Sorring-Toustrup 
folkedanserforening
Vi søger en forspiller med en harmonika 
eller en violin til den kommende sæson, 
som starter til september 2016.
Vi danser hver mandag aften fra kl. 
19.30 til 22.00 (inkl. ½ times kaffepau-
se).
Dansen foregår i gymnastiksalen på Sor-
ring Skole.
Ud over forspilleren har vi hver mandag 
også en "anden" violin og en klarinet 
(begge spiller også med hos Gjern Spil-
lemændene).
Vi betaler løn til forspilleren.
Kunne du være interesseret i at blive 
forspiller i vores forening, hører vi gerne 
fra dig snarest.

Sorring-Toustrup Folkedanserforening
Kontakt Carsten Iversen - Tlf. 5118 1070

og erfarne folkemusikere. Du kender 
sikkert de fleste:
•	 Jesper	Vinther	Petersen,	Harmonika	

(spiller i Phönix, Impuls Trio, mv.)
•	 Rasmus	Nielsen,	Violin	(spiller	i	Trias)
•	 Johnnie	Frederiksen	(spillede	tidlige-

re i Baltinget)
•	 Bent	Melvej	Nielsen,	Violin	(spiller	i	

Iversens Quartet, Rasmus, mv.)
•	 Birgit	Alsdam	Cramer,	Klarinet	(spiller	

i Stry’fri)
•	 Jesper	Carlsen,	Kontrabas	(spiller	i	

Ostinatekspressen)
•	 Annmarie	grams,	Fløjte	(spiller	i	Tul-

ja)

Praktiske oplysninger:
Hvem kan deltage?

BJERRINGBRONX er for unge mellem 14 
og ca. 20 år.

Hvornår?

Lørdag den 25. juni (ankomst mellem 
kl. 14 og 15) til lørdag den 2. juli (afrej-
se efter farvelsang kl. 8.30)

Hvor?

BJERRINGBRONX foregår på Nørgaards 
Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjer-
ringbro som en del af ”Spillemandsud-

dannelsen Bjerringbro” (se beskrivelse 
andetsteds i bladet).

Pris

Det koster kun 1.500 kr. for en hel uges 
fedt samspil og professionel undervis-
ning, inkl. ophold og forplejning hver 
dag samt undervisning af særdeles 
kompetente instruktører og folkemusi-
kere fra morgen til langt ud på aftenen.
Pris for ikke-medlemmer: 2.100 kr.

Tilmelding

Der er åbent for tilmelding til den 1. 
april 2016. Du kan klare hele tilmeldin-
gen online på www.spillemandskred-
sen.dk, vælg kurser i venstre side af 
skærmen og find derefter BJERRING-
BRONX. 
Indbetaling af kursusprisen kan ske på 
Giro 973-6158, eller via din Homebank 
(vælg kortartskode 01). Tilmelding er 
først gældende når betalingen er regi-
streret.

Mere info
Vil du vide mere om BJERRINGBRONX 
kan du kontakte Kursusleder Mogens 
Cramer på tlf.: 4871 1979, mobil: 2023 
9846 eller email: mnc@weibel.dk
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Guldbryllup

Anna-Margrethe og Jørgen Jonsson kan 
lørdag den 21. – 5. 2016 fejre guldbryl-
lup.
De har begge i rigtig mange år været 
meget dedikerede til folkedansen både 
lokalt i Helsinge Folkedanserforening; 
men ikke mindst i Folkedans Danmark, 
hvor Anna-Margrethe i over 40 år har 
arbejdet for dragterne. Hun underviser 
på dragtuddannelsen, holder foredrag 
og har i 4 år siddet i landsforeningens 
styrelse. Hun har som den ildsjæl, hun 
er, en stor del af ansvaret for at vores 
dragter og den viden, der ligger bag, i 
dag er på et stade, som høster stor an-
erkendelse bl.a. i museumsverdenen.
Jørgen har vi også altid kunnet trække 
på, når der var brug for hjælp. Mange 
er de stativer og indretninger til brug 
for udstillinger, som han har udtænkt 
og konstrueret, ligesom han for et par 
år siden har indrettet vores dragtcon-
tainer til brug ved landstævner.
Et stort tillykke på dagen skal lyde fra

Dragtudvalg og undervisere

Det ser sort ud for vores foreningsliv. Vi har få medlemmer og få villige til be-
styrelsesposterne. De 2 ting hænger uløseligt sammen og påvirker i øjeblikket 
hinanden negativt. Jeg har været til en del generalforsamlinger i den senere 
tid og er endnu ikke stødt på et eneste kampvalg. Det er faktisk så galt at vi 
har problemer med at få besat pladserne i både den nationale styrelse og i re-
gionsbestyrelserne. Disse pladser burde være fyldt ud med engagerede perso-
ner, som ville bruge de muligheder der er til at udvikle vores fællesskab og 
dans. Så hvordan får vi flere til at ville bestyrelsesarbejdet? Jeg tror et vigtige-
re spørgsmål er; hvordan får vi flere til at arbejde for DANSEN – og ikke nød-
vendigvis for foreningen?
I dagens Danmark er det åbenbart ikke fedt at være i en fast forening. Derfor 
tror jeg at vi bliver nødt til, som minimum, at supplere vores foreningsstruktur 
med nogle løsere former, så det bliver både lettere og mere indbydende at 
komme som udenforstående og tage del i vores dejlige danske folkedans. Fol-
kedans Danmark har en vision om "at være samlende organisation for al fol-
kedans i Danmark". Hvis dette mål opnås så er det endnu mere vigtigt at vi til-
byder en mere indbydende aktivitet, for da vil der ikke være andre steder at 
gå hen og finde folkedansen. Som Rambøll rapporten fra 2004 siger, bør der 
"…udvikles specielle dansesammenhænge, der bl.a. appellerer til de unge og 
de konkurrencemindede dansere" og derudover de unge ikke-dansere, som vi 
gerne skulle kunne tiltrække et stort antal af, så der er en fremtid for vores 
folkedans.
Modellen for hvad og hvordan vi skal være i fremtiden kender jeg ikke, men 
jeg har nogle ideer til det, så jeg håber at andre sidder med ideer og at vi i 
fællesskab kan udvikle en model der kan få os til at overleve i Danmark.
Jeg er åben for diskussion om fremtidens model for vores folkedans – også 
med styrelsen direkte. Hvem end der har lyst til konstruktivt at diskutere frem-
tidens struktur er velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen Morten Lisberg, morten.dance@gmail.com

Den 6. januar 2016 sov Erling Helmut 
Jensen stille ind, kun 75 år gammel. Er-
ling var i mange år et omsorgsfuldt , en-
gageret og aktivt medlem i Silkeborg & 
Omegns folkedansere og var også i en 
længere periode (1978-1987) formand i 
foreningen. I denne periode forestod 
han på bedste vis medlemmernes delta-
gelse i landsstævner, skovlovringsstæv-
ner i Lunden, kontakten til naboforenin-
gerne og pleje af venskabsforeningerne i 
Vanløse, Arendal og Kalmar.
Skønt vi godt vidste, hvor det bar hen, 
kom det alligevel som et chok, at han 
nu tabte kampen mod sin sygdom og at 
han ikke mere kommer i foreningen, 
hvor han lige til sidst på året kom og 

Guldbryllup

Aase og Henning Kristensen kan lørdag 
d. 7. maj fejre guldbryllup.
Folkedansen har spillet en stor rolle for 
dem begge. De har deltaget i mange 
landsstævner og familielandsstævner 
med børn og børnebørn.
Parret har i mange år gjort et stort styk-
ke arbejde i Skive Folkedanserforening. 
Aase som danseleder for børne- og 
voksenhold og Henning som aktiv be-
styrelsesmedlem og formand.
Vi ønsker hjerteligt tillykke!

Heidi Kristiansen

Folkedanserforeninger  
eller hvad?

tog de lidt mere stille danse med Signe. 
Så sent som i maj måned deltog parret i 
en dansetur til venskabsforeningen i 
Arendal, hvor de deltog i optoget på li-
ge fod med vi andre.
Erling havde selv bestemt, hvilke sal-
mer vi skulle synge til begravelsen, 
hvor mange af foreningens medlemmer 
tog afsked med ham. Det skulle kun 
være lovsange, for han ønskede ikke, vi 
skulle sørge, men mindes ham med 
glæde.
Erling vil blive savnet af os alle, og vore 
kærlige tanker går til Signe og familien.
Æret være Erling Helmut Jensens minde.

Teddy Schøler
Silkeborg & Omegns Folkedansere 

Mindeord
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Fredensborg Folkedansere holdt folke-
danserbal (legestue) traditionen tro i ja-
nuar måned nu for 70. gang. Det var en 
fantastisk god danseaften for de danse-
re, der kom lørdag aften d 30.1 i Den 
Gamle Biograf i Fredensborg.
Danseaftenen havde denne gang et te-
ma: Folkedans mod fattigdom. Dan-
marks Radio afholder Danmarks-ind-
samling ”10 år mod fattigdom” d 6.2 og 
Fredensborg Folkedanserne, dansegæ-
ster og sponsorer fra Fredensborg og 
omegns firmaer - ja helt til Ølstykke/
Jyllinge - bidrog rundhåndet til ind-
samlingen ved at sponsorere 24 folke-
danse til danseaftenen. 42 folkedanse 
blev danset i alt mellem kl 19 og 24, 
kun med få pauser og selvfølgelig kaf-
fepausen med boller og lagkage og 3 
fællessange, der også var sponsoreret.
 Danserne ønskede danse i løbet af af-
tenen og puttede penge i indsamlings-
kassen. Instruktøren ledede dansene og 
Spillemanden fyldte salen med sin her-
lige harmonikamusik.
Polka, vals, hopsa, schottish, hambo, 
sønderhoning, Les lanciers og utallige 
kvadrilledanse, kredsdanse og række-, 
2-pars- og 3-parsdanse var faste ingre-
dienser i den livlige folkedanseraften.
Der blev danset så varmen drev ned af 
vinduerne og skoene blev støvede – 
selv et par bare fødder fik et støvet 
look.
4 dansepar indvilligede i at deltage i en 
dansekonkurrence: Hornfiffen i stigen-

Folkedans mod 
fattigdom

Tillykke 
til Lone 
Schmidt
25. januar 2016 modtog Lone  
Schmidt Aabenraa Kommunes Kul-
tur- og fritidsudvalgs pris for 2016. 
Prisen modtog Lone ved Aabenraa 
Kommunes Nytårstræf på baggrund 
af det arbejde og engagement hun 
har lagt i det frivillige arbejde om-
kring udbredelsen af og glæden 
ved at danse folkedans.
Samme aften havde Lone på Holbøl 
Landbohjem påtaget sig ansvaret 
for at lede godt 80 personer gen-
nem Lancierens 5 ture, så også her 
blev hun hyldet, da hun lidt forsin-
ket ankom til festen.
Alle i Grænsekvadrillen Folkedan-
sere og Spillemænd ønsker dig 
hjertelig tillykke med prisen. Du har 
om nogen gjort dig fortjent til den, 
for i over 25 år har du med stort 
engagement og megen humor ledet 
folkedansen i vores forening – og 
det siger vi dig tak for.

På foreningens vegne
Karin Becker

de tempo. Folkedanserne satsede på 
det par, de mente kunne holde ud 
længst. 
Folkedans sætter den rette stemning. 
Alle danserne var i højt humør, for der 
blev grinet og pjattet, mens der blev 
spillet alle de gode gamle melodier, 
som vores forfædre dansede til, ja selv 
H.C. Andersen har danset de gamle 
danse, når han rejste rundt. 
I dag har dansen og musikken udviklet 
sig. Der danses ikke kun danske danse, 
men også danse fra udlandet, som vi si-
ger: ”Er dansen og musikken god, ja så 
skal den da bruges”, og det gør danser-
ne med glæde. 
Der blev budt på ”dansebesøg” fra de 
nordiske lande, og England, Østrig og 
Tyskland, ja endda helt fra USA. Der 
blev hørt toner af Strauss – Lumbye 
-Stentoft – Mikel og Panduro.
 Da Foreningen fejrede deres 70 års ju-
bilæum i september 2015 med gæster 
fra venskabsforeningerne i Norge, Sve-
rige og Finland, fik foreningen en dan-
segave – komponeret og koreograferet 
netop til jubilæet: ”Det Fredensborgske 
Vennelag”. Den blev selvfølgelig også 
danset ved legestuen.
Der blev faktisk spillet 70 forskellige 
stykker musik; for er spillemanden i 
hopla, kan der let blive brugt flere mu-
siknumre til en dans.
Der er nok af gode gamle folkedanse at 
tage af – mindst 1200, så vi fortsætter 
bare på tirsdag – vores faste danseaften 
- i Den Gamle Biograf.
Tak til alle for sponsoraterne, for danse-
glæde, tak for kaffe og lagkage og en 
rigtig sjov aften. 
Husk: En dråbe er med til at fylde et 
glas med vand.
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Støt op om 
Danse festivalen 
på Bornholm  
– fredag den 27. 
til søndag den 
29. maj 2016
Brønshøj Folkedanser Forening deltager i år i 
Dansefestivalen på Bornholm for 4 gang. Vi 
glæder os hvert år til nogle uforglemmelige 
dage med folkedans og ikke at forglemme 
den enestående natur, som inden for Dan-
marks grænser kun findes på Bornholm. Vi 
møder grupper fra både Norge og Sverige. 
Men fra Danmark alene Bornholms Folkedan-
sere og os fra Brønshøj Folkedanser Forening.
Team Bornholm tilbyder at klare alt det prak-
tiske med reservation af færgebilletter, ind-
kvartering inkl. mad, hvis det ønskes, udflug-
ter og ønsker om opvisninger. 
Vi har gode erfaringer med Hasle Feriepark 
som base for festivalen. Her rejses et stort telt, 
som bl.a. danner ramme om samvær med an-
dre grupper, og hvor musikere fra forskellige 
grupper og lande spiller op til dans om afte-
nen. 
Opvisningen på Hammershus er et af festiva-
lens højdepunkter. Det samme gælder den 
store festaften, der byder på middag og mas-
ser af dans til skiftende spillemandsgrupper 
og instruktører.
Opfordringen fra os skal være: Tag til Born-
holms Dansefestival og vis de norske og sven-
ske grupper, at også danske folkedansergrup-
per bakker op om Bornholms Dansefestival. 

Brønshøj Folkedanser Forening
Bente Bang, formand

Det er et kursus som ikke er særlig kendt på Sjælland. Det er Folkedans 
Fyn der er arrangører.
Kursisterne er fortrinsvis fynboer med nogle par fra det jyske og nogle 
par fra det sjællandske. MEN der efterlyses mange flere alle steder fra, 
da det er her som alle andre steder – dalende deltagerantal.
Det er et supergodt kursus som vi varmt kan anbefale, vi har nu været 
med 3 gange og i år fået 2 par med fra vores forening. 
Vi håber på flere næste år og fra andre steder her på Sjælland. Så er 
der nogle jyder og fynboer der gør det samme, kan vi måske igen blive 
rigtig mange. 
Det hele foregår på Ringe Fri- og Efterskole og det er weekenden hvor 
vinterferien starter, dvs. fredag aften i uge 6 og så hele lørdagen og 
søndag til kl. ca. 13. 
Der er en behagelig atmosfære, der er tid til at spise, indlagt gode pau-
ser, sangtime og festaften. Der er super mad hele weekenden igennem. 
Alt er rigtig vel tilrettelagt af nogle ildsjæle i udvalget både de unge og 
de ældre. 
Musikersiden er anført af Johnnie Frederiksen, som mange måske ken-
der fra andre sammenhænge. Johnnie er musiklærer på skolen, så han 
er helt på hjemmebane. Sammen med Nina Aasen, Bent Bokær og Klaus 
Soelmark leverer de dejlig musik til undervisningen og legestuerne.
Der er hele 3 instruktører – i år har vi haft fornøjelsen af Mette Bebe 
Juel fra det Nordjyske. - Mette er stærk i danse fra Himmerland og i 
hvordan man danser på Rebildkanten. Vi dansede 4-6-og 8-tur på 
langs og i det hele taget mange rækkedanse henover week-enden. 
Christian Obel fra Sjælland. - Christian underviste i danse fra Møn, hvor 
der er fart over feltet, - og Francaisen fra Møn. Dertil kom at Christian 
vidste en masse om Møn – en masse historie og nogle skrøner indimel-
lem, fantastisk fine fortællinger under hele danseforløbet. 
Rune Pedersen fra Fyn. – Rune instruerede en del specielle danse : 
Væverdansen, russisk kavaleri, nogle danse fra Sønderby bogen og 
mange flere spændende danse.
Til at samle alle trådene og holde styr på det har vi haft Annika Vester-
gaard som kursusleder. Supersejt Annika.
Alt i alt et rigtig dejligt kursus.

Glade dansehilsner fra Else og Ernst i Køge

Det er ikke så 
ringe endda, 
Ringe-Kurset 
som netop har 
været for 53. gang
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Hvad vil det egentlig sige at være en 
del af et hold? Et sammenhold og et 
fællesskab kan tolkes og opleves på 
mange forskellige måder. Normalt ska-
bes de over tid, hvor en gruppe menne-
sker finder sammen i et roligt og nor-
malt tempo, jeg derimod, blev smidt ind 
i en godt sammentømret gruppe. Én, to, 
tre – dans!
Nogle gange må man hoppe ud uden 
sikkerhedsline og håbe på det bedste, 
det var hvad der skete, da jeg i som-
mers tog ti dage afsted på danserejse til 
Sardinien med Folk Danes. 
Sardinien er en flot lille ø, indkvarterin-
gen bestod i en lille skole, hvor vi, og 
hold fra henholdsvis Mexico, Litauen og 
Portugal også skulle være. En internati-
onal Folklore Festival i Sydens sol, giver 
gode bekendtskaber, og selvom sprog-
barrieren til tider var meget stor, var 
kulturforskellene og de forskellige for-
mer for dans spændende og sjovt at op-
leve. Når der ikke blev trænet på de 
forskellige opvisningsprogrammer, blev 
der danset på tværs af grupper, for at 
lære hinandens danse, trin og rytmer at 
kende.
Med en temperatur op mod 40 grader i 
løbet af dagen, var det meget kærkom-
ment, at danseopvisningerne lå om af-
tenen, og dagene kunne bruges i skyg-

gen under oliventræerne, rundt i byen 
eller med en vandkamp i gården.
Første dag var varm og svedig, og efter 
en lille tur rundt i byen blev det til den 
første optræden. Håret blev sat op, 
dragterne iført, dansesko og vandfla-
sker blev lagt i taskerne og afsted mod 
det første show gik det i de tætpakkede 
busser. Selvom det føltes som om, at vo-
res optræden sad nogenlunde på ruti-
nen begyndte nervøsiteten at titte frem 
jo nærmere vi kom vores tur på scenen. 
De sidste løft blev pudset af, nerverne 
blev tilkendegivet og efter et mentalt 
gruppekram kom vi op på scenen.
Puha, træk vejret, det hele skal nok gå, 
bare følg Morten! Musikken gik i gang, 
og lige så stille begyndte dansen også. 
Træk vejret, det hele skal nok gå, laver 
du en fejl, danser du bare videre! – 
RRrrtjsh… Åh nej, lød det som en sy-
ning, der gav op? Kun to minutter inde i 
programmet og min dansepartner fik 
trådt på min kjole, og det lød godt nok 
som en syning, der måtte give fortabt til 
stærkere kræfter. – Fokus, den må vi ta-
ge bagefter, hvor slemt kan det være, 
det er sikkert bare forklædet?
Endt program, bukken og klapsalver. 
Wow, hvor var det fedt, min første op-
visning, og så mange fejl fik jeg da hel-
ler ikke lavet. Med en sprudlende ener-

gi og masser af sved på panden, skulle 
skaden efterses… Jeg havde danset en 
hel opvisning med et stort hul bag på 
kjolen, hip hurra for indershorts, uden 
dem ville der have været frit udsyn, 
men heldigvis var der flere fingernem-
me piger, og med en fridag uden opvis-
ninger dagen efter, var der to gode da-
ge til at rette op på skaden.
At opleve andres kultur og historier er 
noget helt specielt, så selvom vi brugte 
meget tid på at slappe af, og få lært de 
andre at kende, blev turen indtil stor-
byen også taget et par gange. Selvom 
det er ulidelig varmt og meget lidt dan-
skervenligt, er det fascinerende at se 
den historie en by kan fortælle med op-
bygning og arkitektur.
Når man er tæt på de samme menne-
sker i lang tid, kommer man også til at 
kende dem på en helt ny måde, end 
hvis man kun er sammen i kortere peri-
oder. Nye venskaber og bekendtskaber 
formes og jeg må indrømme at Folk Da-
nes eller ”Folke Danææse”, som vi hed 
i Italien, kom tæt på, på meget kort tid.
Med Folk Danes har jeg ikke kun fået 
nye venner, men jeg har også fået lov 
til at vise folkedansen frem i verden.
Dans og vær glad

Kirstine Friis Jensen,  
Folk Danes

Sardinen  
– Rooki’en fortæller
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Søndag den 7.2. kl. 10.30 sagde 58 trætte og glade unge 
mennesker farvel og på gensyn, efter en helt fantastisk 
weekend i dansens og musikkens tegn. De unge kom fra Fin-
land, Sverige og Danmark, og for flere af dem, var weeken-
den et glædeligt gensyn fra Nordlek i sommer.
Denne gang var vi atter på Vestervang skole i Viborg, og an-
ledningen var Nordisk Ungdomsweekend.
Weekendens program bød på svensk dans, dansk dans og 
dansk spillemandsmusik. Der var flere workshops, og stem-
ningen var helt i top. Det var tydeligt at flere af de unge 
kendte hinanden. De som var nye, blev godt modtaget og var 
meget hurtigt en del af fællesskabet. 
Lørdag aften, efter en god aftensmad, var det tid til fælles-
dans, hvor de, som havde lyst, kunne undervise de andre i 
en dans. Der var mange unge, som greb chancen for at prøve 

kræfter med dette. De valgte selv den dans de ville undervise 
i. Vi prøvede danse fra flere forskellige lande, og både dan-
skere, svenskere og finnere viste og forklarede danse. Vi 
havde en rigtig dejlig aften, og de sidste gik til ro kl. 03.30. 
Hele weekenden summede det af snak, hygge, musik og 
dans. Alle dansede og spillede med stor entusiasme.
Det er virkelig dejligt, at opleve, at folkedansen i den grad 
trives og lever blandt vores unge mennesker, og helt ube-
skriveligt så dejligt det var, at være med på denne weekend. 
Herfra skal lyde EN STOR TAK til dansere, spillemænd, in-
struktører og hjælpere for en meget vellykket weekend. 
Vi glæder os til vi skal på nordisk ungdomsweekend næste 
gang.

Dorte Bøjesen
B og U dans, Viborg

Og dansen gik i Viborg…



Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse 
Lanciers beskrivelse med noder

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

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

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

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

Materialer til

Folkedragter
Silkebånd, 100% silke.
Hel- og halvsilkestof-
fer. Silkegarner i 150 
farver. Håndtrykte tørklæder, forklæ-
der, sjaler og metervarer. Håndvæve-
de 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

ANNONCER 

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

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

Telefon 7578 2227

Trin & Toner

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

588,-

Træningssko med ægte lædersål.
Herre og dame. 

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

Art. 2021 
Dame str.

998,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO

Det sjællandske  
Børne- og ungdoms-
stævne i Hundested  
- 2016 
I år afholdes dette stævne i Hundested hos G.D.V. 
Hundested folkedansere og Linedancere.
Det foregår over weekenden 20.-22. maj. 
Hele foreningen er allerede nu i fuld gang med at for-
berede weekenden for de mange børn og unge, som 
har tilmeldt sig til stævnet.
Vi kan love at det bliver en weekend som vil blive en 
oplevelse for alle deltagerne, og hvor de store om-
drejningspunkter bliver:
•	 Dans	og	musik
•	 Livsglæde
•	 Samvær	og	hygge
•	 Og	fremfor	alt	smil,	latter	og	gode		stunder

Vi glæder os til at være værter for dette arrangement, 
som jo har gamle aner. Det første stævne af denne art 
blev afholdt i Køge i 1968, og vi er stolte af at deltage 
i videreførelsen af denne dejlige tradition.
For dem som vil vide mere om detaljer, tilmelding osv. 
kan man gå ind på vores hjemmeside www.hunde-
stedfolkedans-linedancere.dk og læse mere.

Med venlig hilsen - og på gensyn til alle deltagere
G.D.V. Hundested

Brønshøj Folkedanser Forening
inviterer til Forårslegestue med spisning lørdag den 
30. april 2016 
Kl. 18 Spisning – fælles buffet med medbragt mad. 
Medbring også service og bestik.
Kl. 19.30 – 22.30 Legestue. 
Instruktør: Christian Obel.
Musik: Vibeke Lind og Henriette Lind m. fl.
Sted: Kirkebjerg Skole. Indgang fra Kirkebjerg Alle 28, 
2720 Vanløse. Følg stien til bygning 4 og drej til venstre 
hen til og ned ad den store trappe.
Vigtigt: skiftesko skal benyttes.
Pris: voksne 70 kr., børn 20 kr. Prisen er inkl. kaffe/te og 
kage. Øl, vin og vand kan købes.
Glæd jer til en festlig aften. Se også www.brhff.dk

Ballerup Folke danser-
forening
fejrer 50 års jubilæum onsdag den 
15. juni 2016. Reception på dagen kl. 
11 - 13 i Ryttergårdens Stuehus, 
Pederstrupvej 49, 2750 Ballerup.

Dansebeskrivelser og 
noder sælges:
25 forskellige hæfter med dan-
sebeskrivelser (sælges kun 
samlet) kr. 500
Noder Danske folkedanse for 
piano I,II,III kr. 150
358 Danske folkedansemelo-
dier, bind II kr. 75.

Lena Rasmussen, 27211437

Dame- og herredragt 
sælges
Dame Salling, grøn str. 44.
Herre Sydfyn, Horne str. M.
Pæne velholdte med sko og 
ekstra særk, skjorte og hoser.

Tlf. 97220476 / 27459739
Mail: ar@dlgtele.dk



Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer 
rettes til kassereren Anne-Grete Jensen, Egeskovvej 127, 7000 
Fredericia, tlf. 2460 6398, angrjens@gmail.com

Formand: Ingolf Ryom-Nielsen, Skjoldborgsvej 25, 8752 Østbirk.
Tlf. 2860 4737, inryni@hotmail.com

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

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 A
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Folkedans Danmark

16.04.16 Årsmøde Middelfart 1/16 18.03.16
30.04.16 Tekstildag Odense 1/16
07.05.16 Landsmesterskab AFLYST 2/16
19.06.-02.07.16 Sommerkursus for ældre Snoghøj 1/16
26.06.-02.07.16 Instruktør-uddannelse Bjerringbro 1/16
11.-17.07.16 Isleik Island 2/16
25.-29.07.16 Landsstævne Assens

Region Hovedstaden

Bemærk ny dato:  
10.04.16 Regionsmesterskaber AFLYST 6/15

27.-29.05.16 Dansefestival Bornholm 8/15
12.06.16 Gladsaxe Folkemusik Festival Søborg 2/16

Region Sjælland

Bemærk ny dato:  
10.04.16 Regionsmesterskaber 6/15

18.06.16 Midsommerstævne Køge 2/16

Region Syddanmark

15.04.16 Højskoledag Rødding 2/16 05.04.16
03.-05.06.16 Sommertræf Kerteminde Kerteminde 2/16 18.05.16
08.06.16 Landsstævnetræning 2/16
29.06.16 Landsstævnetræning 2/16
04.07.16 Landsstævnetræning 2/16
17.06.16 Sommerdans på Skamlingsbanken Sjølund 1/16 05.06.16

Region Midtjylland

06.06.16 Landsstævnetræning Øst Silkeborg 2/16
22.06.16 Landsstævnetræning Øst Silkeborg 2/16
08.06.16 Landsstævnetræning Vest Holstebro 2/16
22.06.16 Landsstævnetræning Vest Holstebro 2/16
07.07.16 Landsstævnetræning, fælles Viborg 2/16
12.-14.08.16 Sensommerstævne Holstebro 2/16 01.05.16

Region Nordjylland

02.04.16 Orienteringsmøde Østrig-rejse Brønderslev 1/16
29.04.16 Underholdning og dans Sæby 2/16 22.04.16
06.06.16 Landsstævnetræning Godthåb 2/16 31.03.16
14.06.16 Landsstævnetræning Sæby 2/16 31.03.16
17.-19.06.16 Sommertræf Mors Nykøbing 2/16 20.04.16
22.06.16 Landsstævnetræning Sulsted 2/16 31.03.16
24.-25.09.16 Dragt-håndarbejdsdag Aalborg 2/16
28.08.-04.09.16 Rejse til Østrig Fra 01.03.16


