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Ferielukning
Sekretariatet holder ferielukket i ugerne 28-29-30-31. 
Jeg ønsker alle en rigtig god sommer!
     Dorthe

Kære medlemmer

I april blev der afholdt årsmøde på Huset i Middelfart. Der var 
mødt flere deltagere op end året før, hvilket var rigtigt dejligt 
at se. Det er også med til bevare motivationen omkring arbej-
det for Folkedans Danmark at se, at I ønsker at deltage i års-
mødet. Der skal lyde en stor tak til alle fremmødte. Det var 
med til at give en god debat, at så mange var mødt frem. 
Nogle havde også valgt at give udtryk for holdninger via 
mails og facebook. Jeg vil her gerne gentage, hvad jeg sagde 
på årsmødet: ”Alle holdninger er velkomne på alle tidspunk-
ter og via alle medier, men hvis man vil have indflydelse på 
beslutningerne, skal man møde op på årsmødet. Dette skal 
dog ikke holde jer tilbage, hvis I har noget I ønsker at drøfte 
med styrelsen, så kom med det, når I har tid og lyst”. Vi vil 
gerne i dialog med jer.

I min beretning på årsmødet kom jeg ind på de økonomiske 
udfordringer, vi går i møde som associeret forbund under 
Sportsdanserne hos Danmarks Idrætsforbund. Vi ved ikke 
præcis hvor meget vi går ned i tilskud. Det afhænger meget 
af både Sportsdans og DIF. Det var dog på DIFs årsmøde helt 
tydeligt, at DIFs bestyrelse ikke havde overvejet hvordan de 
associerede forbund skal stilles med den nye fordeling. Des-

værre var de heller ikke villige til at ta-
ge diskussionen på årsmødet. Da vi 

kun var to, der stemte imod for-
slaget om ny støttestruktur, blev 
den nye struktur vedtaget med 
stort flertal.

For fællesskabet

I forbindelse med vedtagelse af budgettet havde styrelsen 
foreslået en kontingentstigning på 5 kr. pr. medlem. Efter at 
have hørt beretningen, var der dog en del i salen, der fore-
slog både større og meget større kontingentstigninger, for at 
ruste os til et mindre DIF tilskud. Resultatet blev en kontin-
gentstigning på 10 kr. pr. medlem. Jeg synes det er et fint re-
sultat, hvor der både bliver lidt flere penge til at dække DIF 
hullet, men samtidig er beløbet så lille, at alle burde kunne 
klare stigningen til gavn for alle folkedansere og bevarelsen 
af folkedansen i Danmark. Tak for alle argumenterne for og 
imod kontingentstigningen, det viser at I alle har taget stil-
ling til, hvad I mener der gavner fællesskabet bedst.

Der var i år kampvalg til styrelsen, noget der ikke har været i 
mange år, men det er dejligt forfriskende, at der er flere der 
har lyst til at yde et arbejde for fællesskabet også på denne 
post. Der er heldigvis mange, der stadig ønsker at bidrage til 
fællesskabet på mange fronter, det er dejligt. Husk også at 
invitere jeres naboer og venner med ind i fællesskabet om-
kring folkedansen, så vi kan blive mange flere.

Lad os håbe, at de dejlige sommertemperaturer vi havde i 
starten af juni holder helt til Landsstævnet i Assens, så bliver 
stævnet endnu bedre. Jeg og familien glæder os meget, jeg 
håber vi ses i Assens.

Mange venlige hilsner
Jan Kirk Todsen

Formand 
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Jeg er gået ind i Regionsbestyrelsen 
for at bidrage til, at nye generationer 
og meget gerne nye medlemmer 
danser folkedans.
Men samtidig vil jeg gerne støtte 
nye, gode, sjove aktiviteter for de 
nuværende medlemmer.
Jeg har danset folkedans siden 1994 
og blev uddannet danseinstruktør fra 
Bjerringbro i 2004. Jeg danser nu i 
Ramsø folkedanseforening.
Min mand og jeg er ivrige dansere, 

Jeg var så heldig at blive valgt ind i 
styrelsen ved Årsmødet i april og ef-
terfølgende fik jeg hvervet som for-
mand for PR-udvalget.
Jeg er en ung mand, der har fået fol-
kedansen ind med modermælken. Jeg 
har danset siden Barnlek i Island i 
2001, hvor der var for mange søde 
mennesker til at jeg kunne lade være 
med at starte til folkedans. Siden da 
har jeg danset i flere lokalforeninger 
og været til DM flere gange med Mel-
lem Broerne samt været en del af Folk 
Danes, siden det startede i foråret 
2014. Til daglig er jeg studerende på 
Økonomistudiet ved Syddansk Univer-
sitet i Odense.
Siden efteråret 2012 har jeg været ak-
tiv i en række bestyrelser og udvalg i 

Prisen består af et diplom samt 5.000 
kr. Indstillinger er behandlet på et sty-
relsesmøde.
Initiativprisen 2016 er givet til en grup-
pe af personer, der har taget mange go-
de initiativer til gavn for folkedansen.
Modtageren er Ølstykke og Omegns Fol-
kedanserforening, der har tænkt helt 
nye tanker i forhold til at aktivere en 
gruppe børn, der ofte har mange ar på 
sjælen. Dette er foregået i et samarbej-
de med Egedal Flygtningenetværk.

Tillykke til Ølstykke og omegns 
Folkedanserforening!

Prisen består af et diplom og 5.000 kr.
Indstillinger til prisen er behandlet på 
et styrelsesmøde.
Formandsprisen 2016 blev på årsmødet 
givet til en person, der har udmærket 
sig ved virkelig at gøre en enorm ind-
sats for folkedansen i Danmark og ud-
bredelsen heraf.
Modtageren er Niels Anker Sonne fra 
Bornholms Folkedansere.
Niels Anker Sonne arrangerer kurser og 
legestuer, er en vellidt formand for for-
eningen, er primus motor i dansefesti-
vallen på Bornholm og er også aktiv in-
denfor folkemusikken.

Tillykke til niels Anker Sonne!

der tager ud til legestuer, til baller i 
folkemusikhuse og til stævner.
Jeg spiller violin og arrangerer baller 
i Køge Spillemandsforening. Jeg er 
også medlem af Spillemandskredsen.

Hanne Troen

ny formand 
for region 
Sjælland

nyt styrelsesmedlem
både lokalforeninger samt på regionalt 
og nationalt niveau i Folkedans Dan-
mark. Her har jeg varetaget mange af 
de forskellige opgaver, der ligger i så-
danne udvalg og bestyrelser, så jeg 
har et bredt kendskab til, hvad der er 
af muligheder og ikke mindst udfor-
dringer for specielt lokalforeninger og 
regionsudvalg. Dette mener jeg dan-
ner en god base for mit arbejde i Sty-
relsen og mine erfaringer gør, at jeg 
har en ide om hvor vi, sammen, bør 
bevæge os henad.
I den senere tid er kommunikation 
blevet et af mine fokuspunkter, da jeg 
ved flere lejligheder har opdaget hvor 
stor betydning kommunikation har på 
de ting der foregår, så dette fokus vil 
præge mit hverv som styrelsesmedlem 
og PR-udvalgsformand.
Jeg er glad for at snakke med folk om 
vores folkedans, så hvis I skulle have 
lyst er jeg altid glad for at høre ideer, 
kommentarer m.m. og kan kontaktes 
på morten@folkedans.dk.
Jeg ser frem til at arbejde for vores go-
de sag, folkedansen, i både PR-udval-
get og styrelsen.
Med ønsket om en god sommer fyldt 
med gode danseoplevelser.

Venlig hilsen Morten Lisberg

Formandspris

Initiativpris
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Formålet med dommerkurset er dels at få uddannet flere dommere, dels 
at give interesserede instruktører indsigt i, hvordan der bedømmes ved 
konkurrence eller ved DM. 
Alle, der har gennemført instruktøruddannelsen for voksne eller B&U hos 
FD eller har undervist et hold i nogle år, kan optages på kurset. 
Nærmere oplysninger kan findes på www.folkedans.dk under uddannel-
ser, hvor tilmeldingen også skal ske.

Efter en pause i DM i Folkedans i 
2016, hvor der er blevet arbejdet med 
at få gjort konkurrencerne endnu 
bedre, er vi klar til at indbyde til Dan-
marksmesterskab i Folkedans for 
grupper og danmarksmesterskab i 
Pardans i 2017.
Der har i 2016 været nedsat en ar-
bejdsgruppe der bl. a. har set på – og 
kommet med forslag til ændringer i 
koncepterne for DM-konkurrencerne.
En generel nyhed er at deltagergeby-
ret er bortfaldet ved tilmelding senest 
1. november 2016.
I DM for grupper er en af nyhederne, 
at der bliver en børne- og Ungdoms-
række, hvor deltagerne i gruppen 
højst må være 14 år. En anden æn-
dring er, at den ene af de obligatori-
ske danse er blevet en pardans.
Danmarksmesterskaberne i Folkedans 
for Par vil stadig blive afviklet i 3 
rækker, som er åben række, senior-
række og ungdomsrække. Den frie 
dans er blevet afskaffet og erstattet af 
en dans, som først bliver offentliggjort 
under selve konkurrencen.

Dansene, som er blevet udvalgt 
til DM-2017 for grupper er:
Række 1. Grupper der tidligere har 
deltaget i række 1 ved DM i folkedans 
samt øvrige specialhold/showhold.
Fransk Reel, Kontra Mollevet, Polsk 
Mazurka samt en ”hemmelig” gruppe-
dans. 
Række 2. Åben for alle. F.eks. regi-
onshold, foreningshold eller opvis-
ningshold. Dog må holdet ikke tidli-
gere have deltaget i række 1.

Danmarksmesterskaberne 
i Folkedans 20. maj 2017

Grønnehavestykket, Den med Rasmus 
i enden, Per Lillelavs´ Polka samt en 
”hemmelig” gruppedans 
Række 3. Børn og Unge. Deltagerne 
må højest være 14 år på konkurren-
cedagen. 
Veirmølle-dansen, Den røde lue, Kon-
tra med Mølle samt en ”hemmelig” 
gruppedans. 

I Danmarksmesterskaberne i 
Folkedans for Par er dansene:
Række 1: Åben række uden alders-
kriterier.
Knurrifas, Jomfru Listen, Mazurka, 
Den Ommelske samt en ”hemmelig” 
typedans. 
Række 2: Deltagerne skal være fyldt 
55 år på konkurrencedagen.
Per Snedkers polka, Galopin, Den po-
lerte Skotsk, Den russiske vals samt 
en ”hemmelig” typedans. 
Række 3: Ungdomsrække. Begge 
dansere må højest være 18 år på 
konkurrencedagen.
Spretmasolka, To ting (Vesteregnen), 
Pigernes fornøjelse, Wienerkreutz 
samt en ”hemmelig” typedans. 

På hjemmesiden www.folkedans.dk 
kan du finde henvisninger til hæfter 
og musik til dansene samt koncepter 
for begge konkurrencer. Tilmelding til 
DM i Folkedans 2017 skal også ske på 
denne hjemmeside.
Nu venter vi bare på, at en hel masse 
grupper og par tilmelder sig, så vi kan 
få et brag af et Danmarksmesterskab i 
Folkedans den 20. maj 2017.

Konkurrenceudvalget

En ny dansesæson står snart for døren, og 
dermed er det også blevet tid til at starte 
træningen til regionsmesterskaberne 2017, 
der vil blive afholdt 3 steder i landet.
19. marts fælles for regionerne Sjælland og 
Hovedstaden, 26. marts for region Nordjyl-
land og 2. april fælles for regionerne Midt-
jylland og Syddanmark. Dommerudvalget 
har denne gang valgt følgende danse:
Bette Met´, Pia og Per Sørensen 27 gamle 
folkedanse side 20, musik: Se hæftet.
Udøbt, Salling side 14, 358 nr. 263
Skære Hakkelse, Hardsyssel side 13, 358 
nr. 592
Vi håber selvfølgelig at rigtig mange par vil 
deltage i regionsmesterskaberne, og som 
tidligere vil de 4 bedst placerede par i hver 
regionskonkurrence blive indbudt til en 
Landsfinale for Regionsmestre den 20. maj 
2017 i forbindelse med DM i Folkedans. 
Konceptet for deltagelse og afvikling af re-
gionsmesterskaberne kan I finde på www.
folkedans.dk under Aktiviteter – Konkur-
rencer, og det er også her du finder tilmel-
dingsblanketten.

Tips og Ideer til din pardans
Dansekurset Tips og Ideer til din pardans 
vil igen i år blive afholdt 4 steder. Det er 
regionerne der står for det praktiske arbej-
de med at indbydelse og afvikling af kur-
serne, så hold øje med indbydelsen når 
den kommer fra din region.
Hvor kurserne holdes vil I kunne se i ind-
bydelserne fra regionerne, men datoerne 
er fastlagt og det bliver den 6. november 
2016 for regionerne Sjælland og Hovedsta-
den, 13. november 2016 i region Nordjyl-
land og 19. november 2016 i region Midt-
jylland sammen med region Syddanmark.
Vi understreger meget kraftigt at kurserne 
er åbne for alle interesserede, uanset om I 
agter at stille op til regionsmesterskaberne 
eller ej. 
Med ønsket om en god dansesæson til alle

Konkurrenceudvalget

Dommer kursus 12. nov. 2016

Regions-
mester-
skaberne 
2017 og kur-
ser i pardans
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Årsmødet blev også denne gang afholdt 
som et endagsmøde i ”Huset” i Middel-
fart, hvor 85 stemmeberettige dedele-
gerede var mødt op. Disse 85 delegere-
de repræsenterende 2.628 medlemmer, 
svarende til 50,8 % af stemmerne. 
Niels Winberg Clausen blev valgt som 
dirigent og Lone Schmidt som referent.
Der var i år valg til posten som formand 
for Folkedans Danmark, og Jan Kirk Tod-
sen blev genvalgt med akklamation. 
Desuden skulle der vælges økonomian-
svarlig for 2 år, da Arne Linjordet ikke 
ønskede at fortsætte på posten. Bent 
Hansen blev valgt som ny økonomian-
svarlig. De to styrelsesmedlemmer Poul 

Årsmøde 16. april 2016

Erik Rasmussen og Jeanne Rose Her-
mann var også på valg. Poul Erik genop-
stillede og Jeanne Hermann genopstille-
de ikke. Styrelsen anbefalede genvalg af 
Poul Erik Rasmussen og nyvalg af Kristi-
ne Hyllested Johansen og fra salen blev 
Morten Lisberg Mouritzen foreslået.
Der var derfor, for første gang i mange 
år, kampafstemning om de to styrelses-
poster og resultatet blev at Poul Erik 
blev genvalgt med 74 stemmer og efter 
et tæt løb blev Morten valgt med 49 
stemmer mod Kristines 45. 
Da Bent Hansen var blevet valgt som 
økonomiansvarlig, skulle der vælges et 
styrelsesmedlem for 2 år til den ledige 

styrelsespost, og her blev Arne Linjor-
det valgt. 
Mødet startede kl. 10.00 og inden års-
mødet gik i gang, blev Folkedans Dan-
marks nye fane indviet. De 3 traditio-
nelle søm ”blev slået i” af æresmedlem 
i FD Gitte Nødskov, formand Jan Kirk 
Todsen og det tredje søm blev slået i af 
B&U-medlem Anton Jensen.
Herefter startede årsmødet og efter de 
indledende punkter med valg af diri-
gent og referent aflagde Jan Kirk Tod-
sen beretning og kom blandt andet ind 
på NORDLEK stævnet i Viborg. Folke-
dans Danmarks økonomi, nu og i frem-
tiden, hvor en omlægning af tilskud fra 
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DIF er på vej. Også de omlægninger 
som er sket på sekretariatet blev nævnt 
og endelig kom Jan ind på behovet for 
nytænkning med hensyn til forenings-
strukturen.
Referatet fra årsmødet med alle debat-
indlæg kan ses på hjemmesiden www.
folkedans.dk.
Bent Hansen præsenterede den revide-
rede årsrapport som blev enstemmigt 
vedtaget. Årsrapporten kan også ses på 
hjemmesiden. 

Indsendte forslag:
Et forslag om vedtægtsændring af § 9 
omkring regionsarbejdet blev behandlet 

og vedtaget med nogle få korrektioner. 
De ændrede vedtægter kan findes på 
hjemmesiden.
Budgettet og styrelsens forslag om en 
kontingentstigning på kr. 5,00 for voks-
ne og enkeltmedlemmer blev diskute-
ret, og efter forslag fra salen blev bud-
gettet godkendt med en kontingentstig-
ning for voksne og enkeltmedlemmer 
på kr. 10,00. Kontingentet er fra efter-
året 2016 for voksne kr. 160,00, Børn 
kr. 40,00, Enkeltmedlemmer kr. 215,00.

Valg:
Ud over de tidligere omtalte valg blev 
Erik Jønsson genvalgt som intern revi-

sor og Christian Skov blev genvalgt som 
intern revisorsuppleant. 
Som revisorer for regionernes regnska-
ber blev Anette Dahl Nielsen genvalgt 
og Conny Jakobsen nyvalgt.
Susanne Åberg blev genvalgt som revi-
sorsuppleant til regionerne og Per Pe-
tersen blev nyvalgt. Til FD’s appelud-
valg blev Anne Kathrine Clausen ny-
valgt.
Det samlede referat fra årsmødet 2016 
med debatter og kommentarer, årsrap-
port 2015, arbejdsplan for 2017 og de 
reviderede vedtægter kan hentes på 
www.folkedans.dk. 

Styrelsen
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Lørdag og søndag den 12.-13. 
nov. 2016
Sted: Sdr. Felding Skole, 
Skolegade 31 - 7280 Sdr. Felding
Så er det atter tid for danse- og spille-
mandskursus. Kom og oplev de mange 
instruktører på et spændende kursus 
arrangeret af Sdr. Felding Folkedanser-
forening og B&U Region Midtjylland. Et 
kursus for børn og unge, der gerne vil 
lære at spille spillemandsmusik på en 
lidt anden måde, eller lære en masse 
nye trin og danse på vores dansekursus 
for børn og unge. Som noget nyt i år, 
har vi fået et nyt hold, Dans og leg for 
3-7 årige. Så vi håber at se en masse 
glade børn og unge til et super kursus 
på Sdr. Felding Skole. Om aftenen spil-
les der op til legestue.

Program for lørdag den 12. 
november
Spillemænd:
Kl. 09.30-09.45 Velkomst og sang
Kl. 09.45-12.00 Gruppespil
Kl. 12.00-13.00 Frokost
Kl. 13.00-14.15 Gruppespil
Kl. 14.15-15.00 Pause, hvor vi laver 

“noget”
Kl. 15.00-15.30 Saftevand, kage og 

kaffe
Kl. 15.30-17.00 Gruppespil
Kl. 17.00-17.30 Fri
Kl. 17.30-19.00 Aftensmad og opryd-

ning
Der er ingen krav, for at deltage. 

KURSUS 
FoR BØRn/UnGe SPILLeMÆnD & DAnSeRe
den 12.-13. november 2016 på Sdr. Felding Skole

For de mindste vil der være et sandkas-
sehold, hvor leg og andre aktiviteter er 
en del af gruppespillet. 
Nodemateriale tilsendes ca. to uger før 
kurset. 

Instruktører:
Violin: Nathasja Hansen
Klarinet: Lene Sand Nielsen
Bas: Aksel Sand Nielsen
Fløjte/klarinat: Anja Præst Mikkelsen
Kursusleder: Jens Jensen

Dans og leg for 3-7 årige:
Kl. 12.00-13.00 Middagsmad
Kl. 13.00-14.15 Dans og leg
Kl. 14.15-15.00 Pause, hvor vi laver 

“noget”
Kl. 15.00-15.30 Saftevand, kage
Kl. 15.30-17.00 Dans og leg
Kl. 17.00-17.30 Fri
Kl. 17.30-19.00 Aftensmad og 
  oprydning. Farvel og 

på gensyn. 

nB: V. overnatning skal de 3-7 årige 
være ledsaget af evt forældre. Pris for 
delt. 180 kr. pr. person.

Instruktør: Ulla Madsen
Spillemænd: Ib Hansen og Henning 
Andersen

Dansere: Unge over 8 år
Kl. 12.00-13.00 Middagsmad
Kl. 13.00-14.15 Dansekursus

Kl. 14.15-15.00 Pause, hvor vi laver 
“noget”

Kl. 15.00-15.30 Saftevand, kage
Kl. 15.30-17.00 Dansekursus
Kl. 17.00-17.30 Fri
Kl. 17.30-19.00 Aftensmad og 
  oprydning

Let øvede: 
Instruktør: Malene
Spillemænd: Felix
Øvede:
Instruktør: Betina Mørup Ahleres
Spillemænd: Jan Ilsø og Peter Smidt 

Aftenprogram - alle:
Kl. 19.00-21.00 Legestue
Kl. 21.00-21.30 Kaffepause
Kl. 21.30-23.00 Legestue fortsætter 
Kl. 23.00 Farvel til de som ikke 

overnatter
Kl. 23.15-23.45 Natmad
Kl. 23.45-??? Natbal

Instruktør: Ulla Madsen & Bente Jensen
Musik: Alle kursister + instruktører

Program for søndag den 13. 
november
Morgenprogram - alle:
Kl. 08.00 Morgenmad
Kl. 09.00 Oprydning / afskedssang
Kl. 09.30 Farvel og på gensyn



TRIn & ToneR ∙ Nummer 3 ∙ juli-oktober 2016  9 

KURSER 

Tilmeldning og priser:
Spillemandskursus
Spillemandskursus inkl. 
mad og drikke hele dagen:  Kr. 175,00
Spillemandskursus inkl. 
mad og drikke hele dagen 
og overnatning:  Kr. 225,00

Tilmeldningsskemaer kan sendes til 
Jens Jensen (Friskolevej 29, Fasterholt - 
7330 Brande eller på mail: danseog-
spillemandskursus@outlook.dk).  
Nodemateriale sendes ud via mail. 

Dansekursus:
Dansekursus med aftensmad og  
sodavand/kaffe/the og kage   Kr. 130,00

Dansekursus med aftensmad og over-
natning + morgenmad   Kr. 180,00

Tilmeldning: senest d. 3. november 
2016

Legestue: 
Bal inkl. sodavand, kaffe eller  
the og kage Kr. 30,00
Bal inkl. sodavand, kaffe eller  
the, kage og natmad:  Kr. 55,00
Bal inkl. sodavand, kage, natmad,  
overnatning og morgenmad   Kr. 85,00

Indbetaling:
Oplys navn og adresse på alle deltagere 
ved indbetaling. Konto: 7625-2333265

oBS: Hele weekenden er der mulilghed 
for at købe slik, sodavand m.m. i slikbo-
den.

Har du spørgsmål bedes du venligst 
kontakte
Jens Jensen tlf: 50 56 11 37 eller mail: 
danseogspillemandskursus@outlook.dk.

Vi glæder os til at se dig! B&U Region 
Midtjylland + Sdr. Felding Folkedanser-
forening.

Sponsorliste: Skjern Bank, Dagli' Brug-
sen, Sdr. Felding, DanOrganic, AR Skilte
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ASSenS2016

Assens2016

Kære Folkedansere

Så er det endelig ved at blive sommer, og Assens er ved at 
gøre sig klar til Landsstævnet 2016. Der bliver pyntet op, fejet 
og gjort rent, og i baggrunden farer alle medlemmerne af 
Stævneudvalget rundt som fluer i en flaske, for at få de sidste 
detaljer og aftaler helt på plads. 

Har vi nu husket alt?
Åh nej, nu er der en instruktør der har meldt afbud, vi må se 
at finde en anden! 
Der er et par aktiviteter der har meget få tilmeldte, vi må se 
at få lavet en aflysning, og få flyttet dem der allerede har til-
meldt sig! 
Shit – vi mangler nogle hjælpere, hvor finder vi dem? 
Hvad er der egentlig i stævnecontaineren – har vi ikke en 
oversigt?

Jeg siger jer – hvis I går og keder jer, skal I bare sige ja til at 
komme ind i et stævneudvalg.
I kan være helt sikre på at det bliver et fantastisk stævne, der 
bliver en stemningsfyldt stævneåbning i parken og afslutning 
i hallen, og om fredagen har vi planlagt en festfyrværkeri-
forestilling med musik, dans, og dragtopvisning. Der er:

Legestuer hver eneste aften, og for jer med kondien i orden 
er der natdans til kl. ???
Rigtig mange aktiviteter til vores børn og unge – kurser, le-
gestuer, leg og samvær. 
Masser af muligheder for at komme på nogle sjove kurser, og 
lave shows i byens baggårde, træladen osv.
Mange musikbegivenheder, herunder kirkekoncerter, kurser
Spændende aktiviteter for dragtfolkene. 
Interessante ture i omegnen
Perfekte muligheder for overnatning på både skolelogi (husk 
at der er køleskab, kaffemaskine m.m. i alle klasseværelser, 
så man bringer ikke selv køkkenting med) og nødcamping 
tæt ved Arenaen. 

Og markedsdagen og sejlskibenes ankomst om onsdagen, bli-
ver en kæmpe begivenhed i sig selv. Vi får mulighed for at 
danse og spille for hundredevis af tilskuere. Hvis det bliver 
dårligt vejr (og det sker ikke) har vi fået lov til at låne Nord-
europas største trælade.
I vil komme til at møde mange glade entusiastiske mennesker 
,der har sagt ja til at være med i hjælperkorpset. Giv dem et 
smil, og I kan være sikre på at I får et smil igen. 

Vi glæder os helt vildt til at byde jer velkommen i Assens.

Velkommen!
Eventuelle ændringer til stævnet annonceres på hjemmesi-
den Assens2016, men vil også være opdateret i den lille 
stævnehåndbog I får udleveret ved ankomst. 
NB! Hvis du ikke har meldt til endnu, kan det stadig nås. Du 
skulle nødig gå og ærgre dig over, at du ikke er til As-
sens2016. 

Aflysninger
Grundet manglende tilmeldinger har det desværre været 
nødvendigt at aflyse følgende kurser:
Torsdag 10.00 – 12.00 og 13.30 – 15.30 Scor og kind-
dans.
Torsdag 13.00 – 16.00 folklore Workshop med Cape Bre-
ton-musik
tirsdag og torsdag 7.30 – 9.00 yoga

Programændringer
Sekretariatet lukker alle dage kl. 22.00
Dagens overraskelse mandag begynder allerede kl. 
19.00

Danseworkshop 
Sønderbybogen
Ved denne workshop vil vi danse et udpluk af de mange 
1700-tals engelskdanse, som er optegnet i Sønderbybo-
gen.
Bl.a. vil vi variere mellem datidens og nutidens dansestil 
for at se, hvilke forskellige udtryk det giver dansen.
Nyd musikken fra Jonas’ violin og sæt jeres eget præg på 
dansen.
Vi glæder os til et par hyggelige timer sammen med jer.

Jonas & Rune



TRIn & ToneR ∙ Nummer 3 ∙ juli-oktober 2016  11 

Nordeuropas største trælade
Carsten Plum har venligst udlånt sin trælade. En helt speciel 
lade, med en fantastisk akustik, og der bliver lagt trægulv ud. 
Vi ønsker, at I får en særlig oplevelse, også ved blot at lytte 
til musikken. Det er Ninna Aasen, som står for aktiviteterne/
baggårdsdansen i Laden. Vi kunne godt tænke os, at publi-
kum kommer ind og danser med, og gør oplevelsen unik.
Carsten Plum ejer alle de omkringliggende bygninger, også 
Hønseriet, hvor vi må benytte toiletterne. Cafe Plum, som vil 
stå for forplejningen i laden, ligger i Plums gård, som blev 
brugt til optagelserne til ”Jul i den gl. Købmandsgård”. Træ-
laden er ligeledes blevet brugt i filmen ”1864” Der er meget 
historie forbundet med alle de gamle bygninger.

Musik i gaden
Musikerne opfordres til at spille i gaden til spontandans, eller 
blot for at give hygge i gågaden. Østergade vil være lavet til 
gågade hele ugen. Forretningerne vil lave specielle Lands-
stævnetilbud, så hold godt øje med, hvad der foregår.

Musik på havnen
Der vil være et telt på Midtermolen, som vil blive brugt til 
dans og musik. På udvalgte tidspunkter vil der være ”Happy 
Hour” i teltet. Havnen bliver omdrejningspunktet om onsda-
gen, hvor Fyn Rundt karavanen kommer og sætter deres bo-
der op på molen, så de er klar til at træskibene stævner ind. 
Besætningerne har lov til at tage bad i Arenaen, så vi land-
krabber støder måske på nogle søulke inden de igen forlader 
Assens havn torsdag morgen kl. 08.00

LANDSSTæVNE
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LANDSSTæVNE

Middelaldermarked
Vi starter optoget fra Rema 1000, Torveflaget går forrest, og 
derefter kommer fanerne, danserne, Postvognen og publi-
kum. Torveflaget stopper ved torvet, men fanerne fortsætter 
ned i Willemoesgade, hvor der står fanestativer. Danserne 
går efter fanerne og gør sig klar til at danse. Husk at gøre 
plads til publikum, så de også kan se de flotte dansere.

Musik på næs
På Marinaen vil der også være mulighed for spon-
tandans, hvis nogle musikere finder vej til Marina-
torvet. Om onsdagen skal vi over og se de unge 
danse Polkaplask. I det tidsrum vil der være pause 
fra dansen i Willemoesgade, så alle har mulighed 
for at gå over bag sejlklubben og opleve, hvor sjovt 
det kan være, når man trækker andre elementer ind 
i dansen.



TRIn & ToneR ∙ Nummer 3 ∙ juli-oktober 2016  13 

Logi
Du mangler et sted at bo, men du vil ikke bo på skole el-
ler camping.
Det er der råd for, idet borgerne i Assens og omegn be-
redvilligt har stillet værelser og lejligheder til rådighed 
for landsstævnet.
Har det din interesse kan du ringe til Kaj Friis på nr. 
2247 7491 eller mail kajfriis@hotmail.com 
Han vil sørge for formidlingen. Priser er meget forskellige

Torøhuse, ca. 2 km fra Arenaen. 1 værelse med dob-
beltseng og 1 værelse med 2 enkeltsenge. Pris vides ik-
ke på nuværende tidspunkt
Strandby/Hårby, ca. 20 km fra Arenaen. Hus med 3 
soverum med dobbeltsenge og 1 soverum med enkelt-
seng. Pris efter aftale
Ved Vissenbjerg, ca. 28 km fra Arenaen. Lavloftet 
bindingsværkshus med 1 værelse med dobbeltseng og 1 
med 1 enkeltseng
Sandager, ca. 10 km fra Arenaen. 2 dobbeltværelser, 
ikke ryger og ingen dyr. fælles bad/toilet, egen indgang, 
150 kr pr. nat pr. person
Ørsbjerg, ca. 16 km fra Arenaen. Gård. 1. sal med 
stue, 3 dobbeltværelser + evt. luftmadras Pris ikke oplyst
Assens sølvkyst ca. 2 km fra Arenaen. 1 dobbeltvæ-
relse, Pris 100 kr. pr. nat pr. person
Kirke Søby, ca. 9 km fra Arenaen. 2 dobbeltværelser 
+ evt luftmadras
Assens Hovedgade. enkeltværelse til enlig dame 150 
kr. pr nat
Assens sølvkyst, ca. 2 km fra Arenaen 2 dobbeltvæ-
relser
bynært, ca. 1,5 km fra arenaen 1 dobbeltværelse Pris 
375 kr pr. person pr. døgn og 450 kr for 2 personer pr. 
døgn

LANDSSTæVNE

Åbning
Faner og dansere som skal deltage i åbningen, ankommer til 
Skovpavillonen kl.13.00 resten finder en god plads på plæ-
nen til højre for Pavillonen. 

Natdans/Natmad
Natdansen foregår i Skovpavillonen, og natmaden kan købes 
i pølsevognen, som står ved Skovpavillonen. Pølsevognen 
åbner kl. 23.00 og der er åbent til kl. 02.00 eller efter behov. 
Så snyd ikke dig selv for en Landsstævneburger, fransk- eller 
alm. hotdog eller bare en pølse med brød.

Gallashow 
Som noget nyt, afslutter vi Lands-
stævnet med et forrygende Galla-
show. I forbindelse med Triangle 
Folklore Festivalen i uge 31 giver vi 
Landsstævne gæsterne og alle an-
dre mulighed for at opleve dans, 
når det er absolut i verdensklasse. 
Billetter kan købes via stævnetil-
meldingen. For ikke Landsstævne 
deltagere kan der købes billetter via Arena As-
sens hjemmeside, hvor der også vil være mulighed for at til-
købe en Gallamiddag. 

Strøjersamlingen  
Mærk drønet fra Le Mans på 
Pitlane's åbningsaften
Strøjer Samlingen har mere end 20 biltyper, som har kørt på 
Le Mans. Det er racere fra perioden 1927 – 2006. Hovedpar-
ten af dem bliver udstillet i det nye udstillingsområde, Pitla-
ne, som åbnes torsdag d. 9. juni fra kl. 18.30. På denne aften 
illustreres ånden fra Le Mans gennem flere bilers fantastiske 
motorlyd. Udstillingen åbnes af Jørgen Strøjer Hansen sam-
men med Jens Winther Junior, der er motorsportekspert og 
ansat på TV 2 SPORT. I løbet af aftenen vil de også dele ud af 
deres viden om Le Mans og løbets biler..
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dansebog

DANS

I mit dansebibliotek har jeg en fin bog i 
rød morocco med guldtryk. På ryggen 
er trykt ”Recueil de Contredance” (sam-
ling af kontradanse). Franske kontra-
danse er danse for flere par, der står 
overfor hinanden heraf navnet ’kontra’. 
I denne forbindelse 2- eller 4-pars dan-
se (kvadrille danse). Bogen er i virkelig-
heden 4 små franske danse-hæfter, der 
er bundet sammen til en bog.
På forsiden er trykt ”À Son Altesse la 
Princesse Royale de Suède” (til hendes 
højhed prinsessen af Sverige). Bogen 
har jeg købt hos en antikvarboghandler 
i København for omkring 20-25 år si-
den. 
De 4 dansehæfter er nr. 16, 17, 18 og 
19 af en samling af ”Contre-danses et 
Walzes par Louis Julien Clarchies, Ame-
ricain, Chef d’Orchestre des Bals de la 
Cour”. Altså kontradanse af Clarchies, 
der var leder af hoforkesteret i Paris. Ud 
over noderne til dansene findes også 
dansebeskrivelser. Hæfterne er trykt i 
Paris af udgiveren Frere omkring 1808-
10 og er hver på 45 sider. Prisen pr. 
hæfte var 3 Franc og 60 Cents.
Man ved ikke præcist hvornår, de en-
kelte numre er trykt, men Clarchies le-
vede fra 1769 til 1815. Han udgav sine 
hæfter fra en gang i 1790’erne til 
sin død i 1815. Der kendes i alt 28 hæf-
ter, og jeg har selv nr. 6 og 14-21. Jeg 
formoder, at udgivelserne begyndte 
omkring 1795, og den sidste kom sik-
kert først efter hans død i 1815. Fra be-
gyndelsen er der sandsynligvis kommet 
1 og senere 2 hæfter om året.
Louis Julien Clarchies blev født på øen 
Curaçao i det sydlige Caribien – altså 
ud for Mellemamerika. Derfor kaldte 

Danse- og musikhistorier 1

Den svenske prinsesses

Af Ole Skov

han sig ”Americain”, selv om hans far 
sandsynligvis var fransk. Curaçao var 
en del af kolonien ”Hollandske Antiller” 
og er nu selvstændig under det hol-
landske kongerige. Jeg har ikke kunnet 
finde et billede af Clarchies, men ifølge 
nogle kilder var han mulat. 

te musikere og orkesterledere på den 
tid. Mange af hans kompositioner og 
danse blev endog kopieret/udgivet af 
andre. Den tyske musikforlægger 
Wenck, der havde boet i Paris men flyt-
tede til Holland i 1806, udgav for ek-
sempel i Amsterdam et hæfte med kon-
tradanse, som er næsten helt identiske 
med dansene i Clarchies’ hæfte nr. 19. 
fra omkring 1810. Wenck har nok kendt 
Clarchies fra sin tid i Paris og havde 
sikkert stadigvæk kontakt med ham, ef-
ter at han flyttede til Amsterdam.

Han var musikelev af Giuseppe Maria 
Cambini (1746-1825), der var en itali-
ensk cellist, der levede og underviste i 
Paris samt af d’Henri Capron fransk cel-
list og sanger, som i 1785 rejste til Chi-
cago.
Clarchies var violinist, danser og danse-
komponist. Fra 1800 og til sin død var 
han orkesterleder ved hoffet i Paris og 
stod for musikken til hofballerne. 
Han må have været ret dygtig, for han 
var efterspurgt og en af de højest betal-

I min samling har jeg også en salgssed-
del underskrevet af Clarchies. Den om-
handler salget af 9 kontradanse begyn-
dende med ” la Harmand” og sluttende 
med ”la Brémanée” samt 6 Walzer. Han 
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DANS

sælger dem for 70 Livres med alle ret-
tigheder til udgiveren Frere, Marchand 
de Musique (musik handler) i Paris. Bre-
vet er dateret 23. florial i Republikkens 
6. år. 
Den specielle ”Republikanske kalender” 
blev indført i 1793 med tilbagevirkende 
kraft fra oprettelsen af den første repu-
blik i september 1792. Kalenderen blev 
afskaffet igen d. 1. januar 1806. Den 
23. dag i ”florial” i 6. år er den 12. maj 
1798. De i kvitteringen omtalte kontra-
danse findes desværre ikke i min sam-
ling og heller ikke i andre hæfter, som 
jeg har haft mulighed for at undersøge. 
Da der kun er tale om 6 Walzer ud over 
kontradanse, er det højst sandsynligt et 
tidligt tryk – sandsynligvis et af hæfter-
ne 1-5. I alle de senere udgivne hæfter, 
som jeg har haft mulighed for at analy-
sere, findes ud over waltzer nemlig og-
så anglaiser, sauteuser, mazuri og ma-
zouka. De eneste hæfter jeg endnu ikke 
har undersøgt er 1-5, 7, 9, 11, 24 og 27. 
En dag skal det nok lykkes at finde hæf-
terne og dermed hvilket nummer, der 
kom i 1798. Musikken er for 2 violiner.

ved et militærkup i 1809, og hans børn 
frataget deres arverettigheder. 

d. 8. (1843-1912) blev gift med prinses-
se Lovisa (1851-1926), som var dron-
ning Desirées oldebarn, og dronning 
Margrethes mor dronning Ingrid (1910-
2000) var tip-tip-tip oldebarn af Desi-
rée.

En dag får jeg forhåbentligt analyseret 
dansene i hæfterne, der kunne jo være 
nogle spændende imellem, og så er det 
meget interessant at have en dansebog, 
som har været ejet af den første sven-
ske dronning i Bernadotteslægten, og 
som var én af forfædrene til vor egen 
kongefamilie.

Kilder:
Dansebog i Ole Skov’s arkiv

Hvem var så denne prinsesse af Sveri-
ge? Det viser sig, at der ikke er mange 
muligheder. Jeg skulle jo finde en vok-
sen kvinde eller stor pige, der levede 
omkring 1810. 

Gustav d. 3. (1746-1792) var konge fra 
1771-1792. Han havde 2 sønner nemlig 
Gustav d. 4. Adolf (1778-1837) og Karl 
Gustav (1782-1783). Gustav d. 4. efter-
fulgte sin far som konge i 1792, men da 
han ikke var myndig, var det hans far-
bror hertug Karl (1748-1818), der styre-
de landet de første år. Gustav d. 4. blev 
gift med Frederika af Baden (1781-
1826) og fik 5 børn. De 3 var piger, der 
var født i henholdsvis 1801, 1805 og 
1807 og derfor sandsynligvis ikke gam-
le nok til at få en dansebog omkring 
1810. Desuden blev Gustav d. 4. afsat 

Moderen flyttede senere tilbage til 
Tyskland med børnene. Farbroderen 
blev konge i 1809 og regerede som Karl 
d. 13 til 1818. Da hans eneste barn dø-
de kort efter fødslen, adopterede han 
den danske prins Christian-August af 
Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augusten-
borg (1768-1810). Denne døde imidler-
tid i maj 1810 kort efter adoptionen. Der 
var megen ”ulykke” i det svenske kon-
gehus i denne periode, og der var ingen 
voksne prinsesser.

En ny prins blev valgt. Det var den 
franske feltmarskal under kejser Napo-
leon, Jean Baptiste Bernadotte (1763-
1844), som blev kronprins i august 
1810. Han tog navnet Karl Johan, og 
samtidig blev hans kone Désirée (1777-
1860) kronprinsesse. Desirée var datter 
af en silkehandler i Marseille og blev i 
Sverige også kaldet Desideria. Hun var 
kronprinsesse indtil 1818, hvor Karl Jo-
han blev konge som Karl d. 14. Johan 
og Désirée altså dronning. De havde 
kun et barn den senere kong Oscar d. 1. 
Da Désirée kom til Sverige i 1810, syn-
tes hun, at der var for kedeligt. Det var 
langt væk fra det glade liv i Paris, hvor-
for hun de første år opholdt sig dér me-
get af tiden. 
Med ret stor sikkerhed viser mine un-
dersøgelser, at bogen blev givet til 
kronprinsesse Desirée i 1810-11, måske 
som en gave da hun blev ”Princesse 
Royale de Suéde”. Om dansene så har 
været danset ved det svenske hof eller i 
Paris, ved jeg ikke. I øvrigt er vores 
egen dronning Margrethe efterkommer 
ad 2 linjer tilbage til Desirée. Dronning 
Margrethes oldefar Frederik
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 www.folkedansbutikken.dk 
v/Lisbeth Green, Vedbæksalle 75, 8700 Horsens 
lisbeth@folkedragt.dk 

www.folkedragt.dk 

Lørdag d. 30.04.2016 på Folkedans 
Danmarks sekretariat i Odense. 
Her mødte 25 interesserede op (fuldt 
hus) for at høre de 2 foredrag, som 
Danmark bidrog med til Nordisk Dragt-
seminar i Fagernes i Norge i august 
2015 (til dette seminar er der kun få 
pladser pr. land).
Inge Christiansen, museumsinspektør v. 
Museum Sydøstdanmark lagde ud med 

Dragtudvalget holdt FAGDAG

sit foredrag: ”Timeglas, hjerter og kors, 
symboler i 1800-tallets dåbstøj”.
Anna-Margrethe Jonsson, formand for 
Folkedans Danmarks Dragtudvalg talte 
om ”Krone, fletter, bore og flettetøj –sort 
hue med guld. Symboler hos almuens 
brude 1750-1870”.
Anna-Margrethe havde en del af sin 
private samling af huer og hovedbe-
klædning med.

Aflysning!
Dragt-håndarbejdsdagen, som Re-
gion Nord skulle afholde 24.-25. 
september i Aalborg må desværre 
aflyses.

Med venlig hilsen
Dragtudvalget i Region Nord

Efter foredragene holdt vi en velfortjent 
frokostpause, hvor der blev talt livligt 
over bordene.
Herefter var det tid til at kigge nærmere 
på et par til studiesamlingen ny-indle-
verede kasser med gamle dragtgen-
stande. Der var også et par deltagere, 
der havde medbragt egne gamle dragt-
dele, som vi kiggede nærmere på.

Jette Sørensen
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DRAGTER 

en stor tak til 
John Gravesen
Dragtudvalget har i 2015 arvet ca. 1000 
lysbilleder fra Gudrun og Helle Andresen, 
tidligere Engelsholm Højskole.
For at bevare og kunne dele disse ønske-
de vi at få dem digitaliseret.
Vi fik et fantastisk tilbud fra John Grave-
sen, som tilbød at scanne alle billleder. 
Dette er nu gjort, så samtlige billeder kan 
deles digitalt. 
Vi skylder John en stor tak for det store 
arbejde han har lagt i opgaven.

Anna-Margrethe Jonsson
Dragtudvalget

Kjøp tidligere utgaver av 
Magasinet BUNAD

Nordens eneste magasin om 
bunader og folkedrakter

I Magasinet BUNAD finner du fyldige reportasjer og 
flotte bilder av bunader og folkedrakter fra hele Norge. 
Vi presenterer også drakter fra våre naboland. Bli kjent 

med mange av våre dyktigste bunadtilvirkere, sølvsmeder, 
historikere og andre spennende personer som har

masse kunnskap om vår draktskatt! 
Besøk våre internettsider:

www.bunad-magasinet.no
Der kan du se hvilke utgaver som

fremdeles kan bestilles fra oss.

Slik gjør du:
- Gå inn på www.bunad-magasinet.no

- Klikk deg inn på «Kjøp tidligere utgaver av Magasinet BUNAD.
- Kryss av for de utgavene du ønsker.

- Fyll inn navn og adresse og e-postadressen din.
- Vi sender deg en PayPal request. 

Da kan du enkelt og sikkert betale med kredittkort.
- Vi sender deg bladene så snart beløpet er mottatt.

BUNAD

Nr. 1, mai 2014                                      11. årg. Norge kr. 98,-
Sverige SEK 98,-

BUNAD
SeteSdalS-
koftaS
slektskap med
Mariusgenseren

Et glimt av bunaden i  

Gjør det selv:
Strikk haltdalsvanter og
sy løsmansjetter fra Geilo! 

NordmaNdS-
daleN:

En kongelig dansk
park befolket av

staute nordmenn

Folkedraktfrisen
i Grundtvigs hus i

København

Opp-

skrifter i 

bladet!

Fana 

Hodeplaggene fra
Kveta i Numedal

Nr. 2, desember 2014                           11. årg. Norge kr. 98,-
Sverige SEK 98,-

BUNAD

KØYREKJOLEN:
Standsmessig ytterplagg i 
Numedal, Hallingdal og Valdres 

KUNSTSTOPPING
Redningen for en

skadet bunad

Museumsbesøk i 
Heddal og Tinn

moNa lØktING:
En praktisk bunadteoretiker

SkaUtING oG 
roGGING IFana 

Lær det trinn 
for trinn

Har du forsikret bunaden 
din? Her får du tips og råd!

BUNAD
Nr. 1, mai 2013                                      10. årg. Norge kr. 89,-

Sverige SEK 89,-

10. ÅR

         HaltdalS-
                    BUNadeN

Helga Fahre Bergland 
viser hvordan 
eI telemarkS-
Skjorte BlIr tIl

På besøk i

BrUde-
drakt fra 
HemSedal

Blokktrykktradisjonen i

HedeBoeGNeN
i Danmark

SØr-trØNdelaG

BUNAD

BUNAD
Nr. 2, desember 2013                           10. årg. Norge kr. 89,-

Sverige SEK 89,-

10 ÅR
På tur gjennom

Østerdalen i kunstneren 
J. F. L. Dreiers fotspor

 
Nye rekonstruksjoner

fra Folldal, Tolga,
Tylldal og
Vingelen

BUNAD
Tsjekkisk og norsk 
drakthistorie. 
To alen av samme 
stykke?

Bunaden i Nedre Hallingdal: 
Mer enn en uniform

Håndsydd eller maskinsydd:
Spiller det noen rolle?

De vakre 
guldnakker fra 

Hedeboegnen og 
Nordsjælland

BUNAD
Nr. 4, desember 2012                             9. årg. Norge kr. 89,-

Sverige SEK 89,-

          Ny brudedrakt fra Hemne
Vi ser på gamle
skjorter fra Nes

Brudebåtforliset
ved Kjerknesset

StIaN rolaNd:
Hanen i kurven hos 
Norsk institutt for 
bunad og folkedrakt

Gjensyn med 

ISlaNdSke
drakter
Glimt fra 
fÆrØYeNe

Fargestrålende 
detaljrikdom fra 

GrØNlaNd

BarNe-
BUNader
fra hele landet
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Folkedansens Dag
Den 7. august 2016, Nyvang

Spillekursus
Den 19. – 21. august 2016, Høng

Spillemandskursus
Den 1.-4. januar 2017, Snoghøj

Spillemands-
kalenderen

SPILLEMANDSKREDSEN

Lydom, Bugge 
& Høirup 
- Gangspil 
Go 1015
3 kompetente herrer på den danske fol-
kemusikscene har sat hinanden stævne 
på denne CD. 
De har tydeligvis deres rødder og fød-
der solidt plantet i den danske folkemu-
sik muld.
De spiller gode traditionelle danske me-
lodier, selvom ikke alle melodier er lige 
kendte, så er der ingen tvivl om, at de 3 
har taget fat om roden på den danske 
folkemusik. De har fundet musikken i 
gamle danske spillemandsbøger bl.a. 
Brdr. Bast på Lolland, Jens Peter Dam, 
Vendsyssel, Grüner Nielsen, Fanø, Karl 
Skaarup i Thy osv. De har været vidt 
omkring i vores danske land og natur-
ligvis også et smut i Iowa hos Dwight 
Lamb. 
De 3 har gennem årene tilegnet sig den 
danske folkemusik via masser af studier 
i nodebøger, besøg hos gamle spille-
mænd, og vigtigst af alt, så har de selv 
spillet, og det mest fordi de slet ikke 
kan lade være. I sammenspillet har de 
et godt drev og giver musikken liv. Mu-
sik der fortjener at blive hørt igen og 
igen.

Hvem er de 3 så der leverer denne le-
vende folkemusik!
Sonnich Lydom på Diatonisk harmonika
Kristian Bugge på Violin
Morten Alfred Høirup på Guitar og sang

Har du fået lyst til at høre mere så kon-
takt Go Danish Folk Music på email: 
go@gofolk.dk eller på tlf. 31 69 12 86
   Dorthe Linde Jørgensen

Spillemænd m/k:

Træf i Ramsø!
30. september – 2. oktober 2016

Gadstrup skole, er rammen om vores Spillemandstræf
Michael Petersen er instruktør og forspiller

•	 Træffet	udgiver	nodehæfte	2016
•	 Orkesterspil	efter	”358”	
•	 Fuld	forplejning	-	God	mad,	men	uden	drikkevarer
•	 Overnatning:	”Egen	seng”	i	klasseværelse
•	 Hyggeligt	samvær	og	fælles	spil
•	 Pris	for	hele	weekenden	800,-	kr.
•	 Info/tilmelding:	www.spillemandslaug.dk	/tlf.	22	51	16	48

Vi glæder os til at se jer alle igen!

Arrangører: Ramsø Folkedanserforening & Spillemandslaug
Gadstrup Skole, Ramsømaglevej 17 C, 4621 Gadstrup

Vi spiller til bal i Ramsø Hallen. Lørdag den 1. oktober 2016!



Har du hang  
til Høng 
- spillekursus v. Michael Sommer

Et spillekursus, hvor fokus altid er på spilleglæden – og 
dens afsmitning på musikken. I år har vi Michael Sommer 
som instruktør.
På kurset skal vi spille nogle af de fineste melodier efter 
Svend Madsbøl, Viggo Post, Karl Skaarup mfl. længe nok 
til at knække koden: Altså til at få indsigt i, hvordan vi 
selv kan spille melodierne med netop det søk og drive, 
der karakteriserer dansemusikken fra Thy.
Der vil være noder og arrangementer til det hele – men 
der vil også være mulighed for at lære en eller flere me-
lodier på øret.
Der er kun 4 pladser tilbage.

Kom glad med d. 19.- 21. august 2016. 

Tilmeldingsfrist d. 31. juli 2016.
Tilmelding og yderligere information: 
www.spillemandskredsen.dk 
eller hos kursusleder Anne-Mette Jansen på e-mail: 
lillegade2b@gmail.com eller tlf. 2116 9168.

SPILLEMANDSKREDSEN

Instruktør: Jonas Kongsted Frederiksen, violin 

Jonas er uddannet på Syddansk Musikkonservatori-
um i Odense. Han underviser på flere musikskoler. 
Spiller med i flere bands, bl.a. Trias.
Se i øvrigt hjemmesiden www.jonaskongsted.dk

Dagen afsluttes med at vi spiller til
Legestue kl. 19.00 - 23.00
som arrangeres i samarbejde med: 
Folkedans Danmark, Region Nordjylland og SFV

Pris: kr. 300,- inkl. aftensmad, samt eftermiddags- 
og aftenkaffe med brød.

Tilmelding: senest 16. oktober 2016 til
Bjørn Kiilerich, tlf. 98 15 86 97, 
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk

eller Erik Vognsen Nielsen, tlf. 98 13 45 72, 
e-mail: brixvognsen@gmail.com 

Spillemandskredsen nordjylland indbyder til

Spillemandskursus
Lørdag den 5. november 2016 kl. 10.30 - 17.30
i Ridemandsmølle, Ridemandsmøllevej 3, Godthåb, 9230 Svenstrup J
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SPILLEMANDSKREDSEN

Sæt allerede nu X i kalenderen for startskuddet på 
året, når Spillemandskredsen endnu engang afhol-
der spillemandskursus på Højskolen Snoghøj d. 1. – 
4. januar 2017.

Der forhandles lige nu med instruktørerne og i no-
vember nummeret af Trin og Toner kommer invita-

tionen til kurset. Der åbnes først for tilmelding tors-
dag d.3. november 2016 – bemærk det i år er se-
nere end det plejer. 
Når detaljerne er på plads omkring instruktørerne, 
vil I kunne læse mere på Spillemandskredsens 
hjemmeside.
 Kursusleder Dorthe Linde Jørgensen

Spillemands kursus 
på Snoghøj 2017
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Region Sjælland Region Midtjylland

Det sker i 
din region

InVITATIon 
Folkedansens dag, Nyvang den 7. 
august 2016 
Vi starter med fælles indmarch af faner 
og dansere kl. 10.00, med opstilling på 
plænen bag hovedbygningen ca. 10 
minutter før. 
I dagens løb bliver der opvisning af de 
tilmeldte hold på aktivitetspladsen. Ind 
imellem opvisningerne vil der blive 
fællesdans. 
Vi vil opfordre alle de foreninger, der 
har mulighed for det, til at give en eks-
tra opvisning på Husmandsstedet. 
Vi vil opfordre alle spillemænd til busk-
spil rundt om på området, når tid og lej-
lighed byder sig. 
I dagens løb bliver der en frokostpause 
og en kaffepause, og arrangementet 
slutter med en lille spillemandskoncert i 
kirken kl. ca. 15.00. 
Hver forening sørger selv for spille-
mænd til deres opvisninger. Regionens 
spillemænd er til stede hele dagen og 
hvis I ønsker at de skal spille til Jeres 
opvisning SKAL I huske at sende pro-
grammet til Michael. Spillemændene 
sørger også for musikken til fællesdan-
sen. 
Vi fastlægger programmet, når vi har 
fået tilmeldingerne tilbage. I returnerer 
blot skemaet fra hjemmesiden senest 1. 
juni til Carsten. Efter 1. juli kan pro-
grammet hentes på Regionens/Spille-
mandskredsens hjemmeside. 
Søndagens arrangement er GRATIS for 
alle aktive folkedansere og spillemænd 
i dragt og for de få aktive dansere og 
spillemænd på holdene, der ikke har 
dragt på, forlanger Nyvang at medlems-
kortet til Folkedans Danmark skal frem-
vises. 
Også i år starter vi lørdag, hvor man 
kan ankomme i løbet af formiddagen, 
og til aften tænder vi op i grillen til de 
medbragte ”bøffer”, og herefter er der 
sang og dans til sengetid. Medbring 

campingvogn eller telt til overnatning, 
så finder vi et godt sted på området, 
hvor vi kan ”sove”, man møder bare op. 
Med venlig hilsen 
Carsten Daugaard 
40 40 93 57 – moesten2@gmail.com
Michael S. Petersen
27 11 59 57 - fidlerramso@hotmail.com 

Danseudvalget, 
Region Sjælland og 
Spillemandskredsen

Tillægsinfo:
I andelslandsbyen Nyvang kan du ople-
ve livet og hverdagen i den lille lands-
by i begyndelsen af 1900-tallet. Et an-
derledes og levende oplevelsescenter.
Du kan besøge husmandsstedet og 
klappe køer, heste og kaniner eller må-
ske er vognmandsforretningen noget 
for dig. Du finder også kirke, forsam-
lingshus, politi og skole i landsbyen. 
Her er oplevelser nok til en hel dag.
www.andelslandsbyen.dk

Invitation
Oktoberkursus den 08. oktober 2016 
Kære dansere og instruktører.
Danseudvalget Region Midtjylland har 
den glæde at vi har fået Christian Obel 
og Bent Melvej til at holde oktoberkur-
set i år under overskriften
Hit med folkedansen
Dette kursus er bygget op over koncep-
tet "hit med sangen", bortset fra at det 
er publikum, ikke stjerner, der yder!!
Repertoiret bygger på hit fra folkedan-
sens storhedstid i 80'erne og nogle af 
de gode danse, der er gået lidt i glem-
mebogen siden den gang. Der var nog-
le gode natdanse og danse, som vi 
sjældent danser i dag, dem har jeg gra-
vet frem, og selv om der er nogen dan-
se, vi skal igennem, er det som i hit 
med sangen - nogle ting er valg, som 
deltagerne laver undervejs. 
I øvrigt: Har du en dans, som du husker 
fra dengang, og gerne vil danse, så 
send en mail til Christian på smobel@
hotmail.com inden 1. september. Kan 
du ikke helt huske den, så prøve at be-
skrive den, så graver vi den frem!
Christian Obel som "Amin Jensen" i en 
lidt mindre omfangsrig udgave, men 
humoren, entusiasme og professionalis-
men hos vært og spillemand er helt i 
top. Glæd dig til dagens episode af Hit 
med folkedansen.
Program:
10.00 - 12.00 Velkomst og kursus
12.00 – 13.00 Frokost med medbragt 
madpakke
13.00 - 15.00 Kursus
15.00 - 15.30 Kaffe og kage
15.30 - 17.00 Kursus og afslutning
17.30 - 19.00 Mulighed for køb af af-
tensmad (pizza) bestilles i kaffepause
19.30 - 23.00 Legestue med Christian 
samt det store orkester fra spillemands-
kurset
Sted: Vestervangskole, Boghvedevej 29, 
8800 Viborg
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Se her alle folkedansere
Tips og Ideer til din pardans
- et godt tilbud du ikke må gå glip af
Den 19. november 2016 kl. 10.00 til 
16.00
Pris kun: 90 kr.
I Trepashallen, Vævervej 10, 8800 Vi-
borg
Region Midtjylland og Region Syddan-
mark inviterer til et godt kursus med 
stort udbytte i afslappede omgivelser. 
Du er sammen med andre folkedansere, 
som vil have en god og billig dansedag 
og samtidig lære noget.
Kurset er for alle - Uanset alder og hvor 
længe du har danset.
Vi kommer jo alle for at lære noget.
Der bliver undervist i pardanse, og par-
dansens udtryksformer.
- balance, fatninger, trin, rytme, 
kropsholdning og udstråling.
Så få fat i din dansepartner og kom 
med på kursus.
Instruktører

Mette Inge Baltsersen og Per Jensen
Medbring

Skiftesko, frokost, kaffe og godt humør.
Tilmelding Senest 7. november til Dan-
seudvalget, Region Midt: 
Conny Jakobsen, Tlf.: 2347 1359, mail: 
cej@jakobsen.mail.dk
Pia Vesterholm, Tlf.: 2063 4316

Deltagere: Alle som har lyst
Pris: 100,00 kr. + aftensmad og evt. af-
tenskaffe.
Tilmelding: Af hensyn til arrangemen-
tets gennemførelse, er tilmelding abso-
lut nødvendig 
Conny Jakobsen, cej@jakobsen.mail.dk 
tlf. 23 47 13 59

Hilsen danseudvalget 
region Midtjylland

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

Har du lyst til en weekend med mas-
ser af dans?
På Instruktøraspirantkurset er der brug 
for dansere, som de kommende instruk-
tører kan ”øve sig på”
Du får en weekend med masser af dans 
og musik – og samtidig bakker du op 
om de kommende instruktører, så vi og-
så i fremtiden kan nyde godt af dygtige 
instruktører.
Du får en anderledes danseweekend, 
hvor du skal følge instruktionerne – og-
så, når de er forkerte! Bliv opmærksom 
på din egen dans på en ny måde og føl 
glæden, når det hele bare lykkes.

Legestue lørdag
Efterårslegestue i samarbejde med Går-
slev Folkedansere og spillemænd kl. 
19.30 

28. oktober – 30. oktober 2016
Gårslev Sognegård, Skolegade 22, Går-
slev, 7080 Børkop

Region Syddanmark

Ankomst Fredag den 28. oktober kl. 
17.00-18.00
Afrejse Søndag den 30. oktober kl. 
13.45
Instruktører Lone Schmidt, Padborg
Dorthe L. Jørgensen, Lyngså
Anette Klint Bech-Dalstrup,Horsens
Kontaktpersoner Benthe Myhlendorph
Rørmosevej 2, 5610 Assens 
tlf. 27285484, benthemy@outlook.dk
Lone Schmidt, Stagehøjvej 55, 6330 
Padborg, tlf. 21606845
lone.schmidt@mail.dk
Kursuspris
Aspiranter 800 kr., FD-pris 650 kr.
Dansere 600 kr., FD-pris 450 kr.
Inkl. ophold og forplejning
Indkvartering I klasselokaler på Gårslev 
Skole, Luftmadras, sovepose/sengetøj, 
håndklæder og skiftesko skal medbrin-
ges og evt. danse beskrivelseshæfter
Tilmelding Få en tilmeldingsblanket hos 
kontaktpersonerne eller hent den på 
www.folkedans.dk under Region Syd-
danmark
Tilmelding og betaling senest 
tirsdag den 04. oktober 2016



24 TRIn & ToneR ∙ Nummer 3 ∙ juli-oktober 2016 

MEDLEMMERNE 

Ringe-kurset
Den første weekend i skolernes vinterferie har der 
i 53 år været afholdt kursus i folkedans på Ringe 
Fri- og Efterskole. Jeg har været med i mere end 
10 år, og jeg bliver ved så længe bentøjet vil være 
med til det. Det gør jeg, fordi det er et kursus med 
høj kvalitet med dygtige instruktører og spille-
mænd, dans og glæde. Ringe-kurset er stedet, hvor 
jeg møder tidligere kursister og folkedansere, jeg 
har mødt på div. stævner.

Vi bliver indkvarteret på elevværelser fredag aften, 
hvor der er legestue – ikke kun for kursister, men 
for alle folkedansere. Efter legestuen er der ”after 
dance”. Vi, kursister samles i et fællesrum og nyder 
vores medbragte ost, rødvin og hinandens gode 
humør.

Lørdag og søndag er der kursus i et forud kendt 
dansehæfte, inspirationsdanse og trin. 

Skolens køkkenpersonale står for forplejningen, 
som er helt i top! Jeg glæder mig hver gang til 
festmiddagen lørdag aften. Aftenen sluttes af med 
Lancier, inden vi går over til ost og rødvin i fælles-
rummet. 

I kurset er der altid indlagt en sangtime, ofte med 
forsangere udefra, samt oplæsning af historier efter 
morgenmaden. Ud over disse faste kursuspunkter 
er der som regel en overraskelse - et underholden-
de indslag.

Jeg er sikker på, at mange flere folkedansere vil 
nyde kurset, så jeg håber, vi ses til næste år.

Tove Sørensen
Kertemindeegnens 

Folkedansere

æresmedlem i Grænsekvadrillen Folkedansere og Spille-
mænd Jeppe Jørgensen, Smedeby fyldte 80 år den 13. april 
2016
Jeppe Jørgensen var med til at stifte vores forening i 1965. 
Folkedans, spillemandsmusik og dragter var i højsædet og 
der blev danset, givet opvisninger, medlemmerne deltog i 
landsstævner og tog til NORDLEK, rejste og modtog genvisit-
ter fra både ind og udland. Heldigvis lever foreningen stadig 
i bedste velgående, om end gennemsnitsalderen er steget en 
kende siden og rejseaktiviteterne er knapt så store. Men det, 
der var grundlæggende dengang – at det sociale samvær 
skulle vægtes højt - det gælder stadig. Dengang som nu er 
det en forening, hvor alle danser med alle, og hvor man er li-
ge velkommen, om man kommer alene eller som par, og hvor 
man udover dansen også synger og hygger sig. Jeg tror, det 
er meget få foreninger, der efter 50 års beståen, har haft den 
første formand som medlem gennem alle årene. Du og Agnes 
skal vide, at vi er meget glade for, at I stadig kommer i Græn-
sekvadrillen og vi håber at vi i mange år endnu må nyde 
godt af jeres besøg i foreningen.
Du tog også dengang initiativ til at få trykt et fællesprogram 
for Sønderjysk Folkedans, så udbredelsen af arrangementer 
her i Sønderjylland kom ud til alle foreningernes medlemmer. 
Det var jo før facebook, twitter og hjemmesidernes tid, men 
ikke desto mindre udkommer bladet stadig nu 50 år efter.
Men det er ikke bare her i det sønderjyske du er kendt – over 
det ganske land og sågar i Norge er der rigtig mange, der 
værdsætter dig som ”træmand” og glæder sig over de smuk-
ke og funktionelle håndarbejdsredskaber du i årenes løb har 
fremstillet. Blot for at nævne nogle eksempler: slyngstokke, 
hedebopinde, prene, nålehylstre, syskruer og garnvinder. Der 
er altid stor efterspørgsel af dine redskaber på vores dragtud-
dannelser og kurser.

Mange hilsner fra alle i Grænsekvadrillen 
Folkedansere og Spillemænd, Karin Becker

Tillykke 
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Traditionen tro afholdt Seniorudvalget, 
Region Syddanmark en søndagslege-
stue i Nr. Hostrup forsamlingshus ved 
Rødekro i Sønderjylland. Det var den 
28. februar 2016.
Dansen blev ledet af Svend Aage Thay-
sen, Aabenraa, Annette Rasmussen, 

Nordborg og Else Marie Gram, Hader-
slev.
Orkestret blev ledet af Vibeke Lind Kri-
stensen fra Aabenraa. Vi var 74 i alt, og 
der blev spist flittigt af de hjemmebagte 
lagkager. 
Tak til alle kagebagere, boller og små-

kager manglede naturligvis heller ikke!
Billederne siger mere end ord. Vi ser 
frem til stort fremmøde næste år igen!

På seniorudvalgets vegne 
Else Marie Gram

Region Syddanmark

Nislevgård Efterskole er en 
skole for ordblinde unge. De 
kontaktede Otterup Folkedan-
sere for at høre, om der kunne 
være medlemmer her, der ville 
være behjælpelige med at un-
dervise i folkedans på efter-
skolen. 
Den 23. marts kunne 70 elever 
derfor under kyndig vejledning 
af Rebekka og Thomas Corell 
og med Bent Bokær på violin 
undervises i folkedans. 10 øv-
rige medlemmer af foreningen 
var til stede for at hjælpe. Alle 
havde det fantastisk sjovt og 
skolen var meget glad for da-
gen.

Otterup Folkedansere

Søndags legestue i  
Nr. Hostrup ved Rødekro 2016

Aktivitet på nislevgård efterskole
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Gjerrild folkedanserforening kunne d.26-4-2016 fejre sit 50 
års jubilæum. 
Som den aktive forening den er, blev der holdt en lille fest for nuværende 
og tidligere medlemmer samt inviterede gæster… der blev holdt taler, 
sunget et par festlige sange (som var forfattet til lejligheden) fortalt anek-
doter om foreningens liv, kigget ivrigt i de fremlagt fotoalbums og så blev 
der danset igennem.
Gjerrild folkedanser forening har altid været meget aktiv og har gennem 
alle årene, holdt et rigtig fint Skov-Stævne med opvisninger og legestue, 
samt en årlig Vinterlegestue. Foreningen tager gerne ud til stævner og 
opvisninger både lokalt og på landsplan.
TILLYKKE til Gjerrild Folkedanserforening

Et par dansere blev fejret med en lille erkendtlighed. 
TILLYKKE… Birthe og Kristian Rasmussen der har været med i alle 50 
år som dansere, Kristian som tidligere formand, nu Fanebærer og Birthe 
som Fanevagt, og altid står de klar med råd og vejledning. Birthe og Kri-
stian holdt i mange år deres ferie på Danske folkedanseres Landstævner
De udnævntes til æresmedlemmer af Gjerrild folkedanserforening. 

Jette Sørensen

50 års Jubilæum
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For 10. gang afholdt Region Syddanmark, Seniorudvalget, 
en kursus- og dansedag på Rødding Højskole i Sønderjyl-
land. Det var den 15. april 2016. Otto og Lis Holk Nielsen, 
som var med til at starte dette arrangement op, var også til 
stede.
Orkestret var ”Grus i maskinen” + Grethe Moesner på har-
monika, og danselederen Arne Bach fra Ringkøbing.
Vi lærte nyt og dansede også gode gamle og kendte danse. 
Humøret var højt og forplejningen i top. 114 folkedansere 
og spillemænd havde en rigtig god dag.

Midt på eftermiddagen var der en sangtime, som Anne Ka-
thrine Clausen fra seniorudvalget havde lagt et stort arbej-
de i. Anne Kathrine havde udarbejdet et flot sanghæfte, og 
vi nåede at synge rigtig mange af sangene med musikled-
sagelse af ”Grus i Maskinen”. Hvor lød det godt! Orkestret 
gav også et par numre.
Billederne siger mere end ord. Vi ser frem til et stort frem-
møde næste år igen!

På Seniorudvalgets vegne
Else Marie Gram, Region Syddanmark

Højskoledag igen en succes
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Bent nielsen, Tåsinge, 
1923 – 2016

Bent Christoffer Nielsen, Landet, Tåsin-
ge, døde den 30. april i en alder af 92 
år på Tåsinge plejecenter. Bent Nielsen 
var født i Landet sogn på Tåsinge som 
søn af spillemanden Knud Nielsen 
(1895-1984), der spillede bl.a. klarinet. 
Faderen havde historisk sans og lagde 
grunden til Bent Nielsens senere så fine 
instrumentsamling. - Bent Nielsen lærte 
som tiårig ved selvstudium og ved fade-
rens hjælp at spille klarinet, blev 15 år 
gammel sendt til musikundervisning 
hos musiker Holmskov på Tåsinge og 
senere videreuddannet hos flere i klari-
net- og fagotspil. 
Igennem mere end 70 år har Bent Niel-
sen spillet klarinet og fagot i mange 
forskellige sammenhænge i de fleste 
musikgenrer. Han har spillet i flere 

symfoniorkestre, i et barokensemble, i 
Fynske Musikanter i Ringe, i Tåsinge 
Sangforenings Orkester, og i mere end 
30 år havde han sin egen spillemands-
kvartet. 
Livet igennem har Bent Nielsen ind-
samlet musikinstrumenter og gamle no-

Nekrolog

Det bliver 
spændende 
at se om dragtudvalget laver en 
ekstra linie på dragtuddannelsen, 
nu hvor formanden for udvalget har 
fået smag for bikerlivet :-)

Anna-Margrethe og Jørgen Jonsson 
på deres guldbryllupsdag

der. I dag er samlingen den største og 
betydeligste instrumentsamling i pro-
vinsen. Den 17. maj 2013 havde Bent 
Nielsen den glæde at kunne klippe sno-
ren over til en nybygning, Musikhuset 
på Taasinge Museum. Det rummer ude-
lukkende Bent Nielsens specialsamling 
med 100 klarinetter og mere end 250 
forskellige musikinstrumenter m.m. 
Bent Nielsen var overlærer på Tåsinge. 
Han blev meget tidligt medlem af Dan-
ske Folkedanseres Spillemandskreds, 
hvor han i mange år sad i styrelsen. I 
disse år var han en flittig skribent i 
medlemsblad Hjemstavnsliv. Endvidere 
var Bent Nielsen en meget brugt musik-
anmelder på Sydfyn og øerne. Bent 
Nielsen havde en stor musikhistorisk 
indsigt og viden, og med hans bortgang 
har  Danske Folkedanseres Spille-
mandskreds mistet en af sine pionerer. 

Anders Chr. N. Christensen



TRIn & ToneR ∙ Nummer 3 ∙ juli-oktober 2016  29 

MEDLEMMERNE 

Det var en fornøjelse at have folkedans 
/ Linedans og spillemandsmusik på 
plænen i Tivoli søndag 29-05-2016. 
Solen var med os næsten hele dagen, 
der var folkedanserhold fra Jylland, Re-
gion Sjælland og Region Hovedstaden, 
som viste på forskellig vis hvordan fol-
kedans kan være. Det viser bare, at når 
vi står sammen så kan vi også vise, 
hvor dejligt det er at danse.
Det var også en glæde at se, at det ikke 
altid behøver at være i de traditionelle 
dragter man gav opvisning, selvom det 

Stor tak skal lyde til alle folkedansere / 
Linedansere og spillefolk

også er en del af billedet med de farve-
strålende dragter.
Jeg håber på et gensyn, hvis vi skul-
le få mulighed for sådan en dag igen 
i Tivoli.
Til Folkedanserne på Bornholm vil jeg 
beklage at dagen netop faldt sammen 
med det arrangement som vi i Region 
Hovedstaden også var en del af, men 
det var den eneste mulighed når vi ikke 
vil i Tivoli lige efter de har åbnet i april. 
Jeg håber næste gang at vi kan have 
Bornholms folkedansere med på plæ-

nen, så vi er repræsenteret hele vejen 
rundt i Region Hovedstaden.
Jeg melder ud så snart jeg ved noget 
sidst på året.
De bedste ønsker for sommeren skal ly-
de til jer alle.

Vi ses i Assens til Landsstævnet.

Leif Madsen, formand 
Region Hovedstaden
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Det sidste år har der været stor udskiftning i B&U udvalget og 
ved årsmødet trådte Jeanne Hermann ud af Styrelsen og B&U 
udvalget skulle derfor have ny formand. Vi mener derfor det 
må være på sin plads at komme med en kort præsentation af 
B&U udvalget som det ser ud i dag:

Mette Inge Baltersen: 
ny formand for B&U udvalget
Jeg har danset siden jeg var ca. 8 år og således været med til 
mange børne- og ungdomsstævner, først som barn og ung, og 
siden blev jeg instruktør for samme. I flere år sad jeg som bør-
ne- og ungdomsrepræsentant i det daværende Frederiksborg 
Amt og i min egen forening. Nu har jeg været i styrelsen i et år, 
og så må det vist være på sin plads at blive formand for et ud-
valg. Jeg glæder mig til samarbejdet med og om børn og unge!

Rikke Rasmussen: 
Medlem af B&U udvalget siden 2011
Jeg kom med i B&U udvalget i 2011, hvor jeg også begyndte 
at undervise børneholdene hos Stevns Folkedansere. Jeg ny-
der at undervise børn og unge, og underviser nu også børn 
hos Ølstykke Folkedansere. Jeg startede ungdomsgruppen 
Dream Dancers i efteråret 2014, og danser selv med i danse-
gruppen Embla. Jeg har læst danseledelse på KU, hvor jeg 
var til eksamen i folkedans og så har jeg taget de 3 første år 
på instruktøruddannelsen på Bjerringbro. Til sommer skal jeg 
være instruktør på FolkCamp hvilket jer glæder mig rigtig 
meget til!

Hanne Romme Henriksen: 
Medlem af B&U udvalget siden august 2015
Jeg har danset folkedans siden jeg kunne gå. Som barn dan-
sede jeg hos Midtlollandske folkedansere, i 2007 kom jeg 
med på Embla hvor jeg stadig danser i dag. Jeg har læst en 
Nordic Master in Dance Studies med speciale i det danske 
folkedansmiljø og undervist i folkedans i nogle børnehaver 
på Sydsjælland og Lolland sammen med Højreby Minilaug. 
Udover min plads i B&U udvalget har jeg også overtaget 
pladsen i NORDLEK B&U udvalget efter Annette Jepsen. Jeg 
glæder mig meget til at prøve kræfter med alt det organisato-
riske arbejde der ligger i de to udvalg.

Pernille Gregersen: 
Medlem af B&U udvalget siden februar 2016
Jeg har danset folkedans i 16 år i Ølstykke og Stevns folke-
dansere. Derudover danser jeg på ungdomsholdet Dream 
Dancers. Jeg er med i B&U udvalget, fordi jeg blev spurgt og 
syntes det kunne være interessant at prøve

// B&U-udvalget

Præsentation af 
B&U udvalget

Vidste du at 
Folkedans Danmark 
hvert år afholder en 
B&U dag?
HVeM er B&U dagen for? 
B&U dagen er for alle dem der arbejder med B&U ude i for-
eningerne.
HVAD er B&U dagen? 
B&U dagen er en mulighed for at udveksle erfaringer, få 
nye ideer og finde ud af hvad der rører sig i B&U på lands-
plan.
HVoRFoR skal jeg komme til B&U dagen? 
Du skal komme så vi sammen kan finde ud af hvad retning 
B&U skal gå i og hvordan vi styrker B&U arbejdet i fremti-
den. 
HVoRnÅR er B&U dagen? 
B&U dagen bliver afholdt samtidig med Regionskonferen-
cen den 27. august fra kl. 10 -18.
HVoR foregår B&U dagen? 
Regionskonference og B&U dagen bliver i år afholdt i Kø-
ge, hvor landsstævnet 2017 også vil blive præsenteret.
HVAD koster det at deltage på B&U dagen? 
INTET! Du får deltagelse, transport og forplejning helt gra-
tis. Det eneste krav er at du tilmelder dig senest den 24. 
juli til din regionsformand eller til Rikke fra B&U udvalget 
på mail: rikke.dance@gmail.com

Vi ses i Køge!
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I påsken i år blev der i Finland afholdt 
Nordring. Nordring er et stævne der bli-
ver afholdt i påsken året efter der har 
været Nordlek. Nordring blev skabt for 
at styrke det nordiske netværk blandt 
unge dansere og musikere. I år var der 
deltagere fra Norge, Sverige, Finland, 
Suomi, Island og Danmark. Fra Danmark 
deltog Rikke Rasmussen og jeg selv.
Vi tog afsted tidligt skærtorsdag og 
mødtes med de andre deltagere i Hel-
sinki Lufthavn, derfra gik turen videre 
med bus til Nastola, der ligger lidt uden 
for Lahti. Her blev vi indkvarteret på 
vores værelser på det kursussted der 
skulle danne rammen for stævnet.

Alle havde på forhånd fået af vide at 
man skulle forberede en præsentation 
af sit land, en times dans, 10 sange og 
præsentation af nogle nationale traditi-
oner. Som den danske tradition havde 

noRDRInG 2016
vi valgt at fokusere på påsken og som 
aktivitet at der skulle pustes og males 
æg. Vi havde aftalt med arrangørerne 
at de sørgede for æg og ting at male 
med.

Dagene gik med en masse dans, sang, 
leg, kulturel udveksling og sprogforvir-
ring. På ægte finsk maner blev hver af-
ten sluttet af med en tur i sauna Den 
ene dag var der arrangeret udflugt til 
Lathi hvor vi blandt andet så skihop 
bakkerne, hvor der skal afholdes VM i 
2017. Vi fik lov til at komme helt op i 
toppen hvor der var en flot udsigt over 
hele byen og den store Vesijärvi sø. Vi 
var også et smut forbi ’The Sibelius 
Hall’, en flot stor koncertsal, med en ef-
tersigende fantastisk akustik.
Vi blev også præsenteret for et finsk fit-
ness tiltag de kalder ’folkjam’, som må-
ske bedst kan beskrives som en Zumba 

time, bare med finsk folkedans som 
grundtrin. Det var super fedt!
Lige pludselig var påsken gået og det 
var tid til at rejse hver til sit igen. Inden 
der blev sagt et sidste farvel i lufthav-
nen blev der udvekslet brugernavne til 
diverse sociale medier og sagt på gen-
syn til Isleik, Barnlek eller næste Nord-
lek.
Alt i alt en fantastisk påske og en fanta-
stisk oplevelse at være med til at skabe 
bånd med andre unge i Norden med en 
interesse for folkedans og folkemusik. 

// Hanne Henriksen
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Stævnet samlede børn på tværs af hele 
Sjælland til en hyggelig weekend, med 
gamle og nye venskaber samt en masse 
sjov.
Stævnet foregik over hele weekenden, 
hvor de første mødte op om fredagen, 
til en hygge aften, med leg, slik, slush 
ice, musik og dans. Lørdag morgen var 
der først morgenmad nede på et sted 
kaldt Poppelhuset. Efter morgenmaden 
klædte vi alle sammen om til vores 
dragter, så vi kunne blive klar til stæv-
ne åbningen. Åbningstalen blev holdt 
af Helle Lunderød. Efter talen blev vi 
kørt i busser ned til Hundested havn, 

Glædelig Sjællandsk 
danseweekend!

hvor de 3 hold skulle opføre hver deres 
show. 

Efter showet på havnene blev vi kørt 
tilbage til skolen, hvor vi spiste frokost 
sammen. Bagefter startede konkurren-
cen og i år var der 5 rækker med i kon-
kurrencen og især de 2 første kategori-
er var stærkt besat, med hele 10 par i 
hver række. Efter konkurrencen var der 
legestue, hvor alle kunne være med, og 
da stemmerne var talt sammen fra kon-
kurrencen blev vinderne udnævnt og 
alle medalje modtagerne fik taget bille-
der. 

Eftermiddagen bød efterfølgende på en 
overraskelse i form af linedance ledet af 
Mona Leth og Per Sørensen. Bagefter 
var der en sidste legestue inden afslut-
ningen på stævnet for dem der ikke 
skulle overnatte til søndag. Om aftenen 
fortsatte vi i dansens tegn, med mad og 
efterfølgende dans indtil folk skulle i 
seng. Søndag tog de sidste meget træt-
te men glade dansebørn hjem, efter en 
weekend fuld af dans, leg, slik og glade 
stunder med hinanden.

Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 
har i 2017, 50 års jubilæum og afholdes 
derfor i Køge næste år, hvor det hele 
startede for 50 år siden. 

Af Pernille Gregersen
B & U - medlem

G.D.V. Hundested Folkedansere/Linedancere afholdt fra 
fredag d. 20. maj – søndag d. 22. maj 2016 det Sjællandske 
Børne- og Ungdomsstævne 2016. 
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TAK
Vi siger tak for et fantastisk godt stævne!Mange tak til Rema1000, som gav juice til alle danserne.
Og tusinde tak til alle hjælpere!Også en stor tak til alle forældrene!Og sidst, men ikke mindst, skal en stor tak lyde til musikken! Det var dejlig musik.

På gensyn.
G.D.V. Hundested folkedans – Linedans

Rise Larsen
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oktobertræf 2016 i Silkeborg

Dansekursus og legestue
I år finder Silkeborg & Omegns Folkedanseres årlige dansetræf sted  
Lørdag d. 15. oktober i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg. 

Dansekursus starter kl. 13.00 og slutter kl. 17.00.  
Legestue starter kl. 19.30 og slutter kl. 23.30. 

I år har vi fornøjelsen at kunne præsentere Mie Nielsen som instruktør på kurset og leder af 
legestuen om aftenen.

Snuptaw leverer musikken til kursus og legestue.

Deltagerpriser: 
Kursus inkl. kaffe: kr. 90,00, Legestue inkl. kaffe: kr. 90,00 
Kursus og legestue inkl. kaffe: kr. 160,00 
Der kan bestilles aftensmad (2 retter) for 125,00 kr. Drikkevarer skal købes.

Tilmelding senest mandag d. 10. oktober: Teddy Schøler: 24798559 eller formand@
totrin.dk Astrid Kristensen: 21680068 eller ak@totrin.dk

Bal i Ramsø Hallen
Lørdag den 1. oktober 2016

•	Ramsø	Spillemandslaug	og	 
venner spiller op til dans.

•	Michael	Petersen	leder	det	 
store orkester.

•	Danseleder	er	Helle	Larsen,	Sengeløse.
•	 I	pausen	underholder	Henrik	Jansberg	

med et dejligt børnehold.
•	Entre	80	kr.	inkl.	kaffe	og	kage.	
•	Øl/vand	skal	købes	i	hallen.

Arrangører: Ramsø Folkedanserforening 
& Spillemandslaug 
Ramsø Hallen, Ramsømaglevej 19, 4621 
Gadstrup

Mere info på: www.spillemandslaug.dk 
/ tlf. 22 51 16 48

Folkedans Danmarks to konkurrencer i 
pardans for børn og unge blev i år af-
holdt i samspil med Børnestævnet på 
Als og Det Sjællandske Børne- & Unge-
stævne i Hundested.
Konkurrencen vokser for hvert år, og 
flere og flere får lyst til at prøve kræfter 
med konkurrencedans. På Als var der 
14 par med i alt og på Sjælland var der 
hele 26 par, der stillede op i år. 
Der var kun ét enkelt par, i få af ræk-
kerne, men de leverede en flot danse-
præstation og blev derfor også belønnet 
med medaljer. I Hundested var der stor 
pointlighed, og derfor endte det med 
flere delte 1. og 2. pladser, og derfor in-
gen 3. pladser i række 1 og 2.
Tillykke til alle medaljevinderne og 
godt kæmpet til alle der deltog i 
konkurrencerne.

Ved stævnet på Als blev 
resultaterne:
Række 1
Guld: Lærke Nielsen & Esoda Carpophore
Sølv: Natalia Kowalska & Zofia Kowalska

Række 2
Guld: Marie Louise Lauersen & Emma 
Poulsen

er konkurrence 
også for børn 
og unge?

Sølv: Aviaja Carpophore & Sofie Madsen
Bronze: Malene Stoltenberg & Jannich 
Givskov

Række 3
Guld: Martha Boll & Mikkel Sørensen

Række 4
Guld: Martha Boll & Mikkel Sørensen
Sølv: Kirsten Gammelgård & Mathilde 
Smidt
Bronze: Sofie Hoffland & Mette Søren-
sen

Ved stævnet i Hundested blev 
resultaterne:
Række 1
Guld: Johanna Storm & Maria Hoffmann 
Guld: Sofie Jensen & Mia Kane 
Sølv: Emma Broberg & Amalie Jørgen-
sen 
Sølv: Ella Clara Overstrup & Liva Peter-
sen 

Række 2
Guld: Johanna Storm & Sigrid Larsen 
Sølv: Leonora Hoffmann & Hannah Hoff-
mann 
Sølv: Katrine Nielsen & Nanna Larsen 

Række 3
Guld: Dicte Wohlstrand & Sigrid Larsen
Sølv: Clara Dyrby & Sofie Gross
Bronze: Elin Rescan & Albert Dyrby

Række 4
Guld: Dicthe Wohlstrand & Clara Romme

Række 5
Guld: Sidsel Lorenzen & Per Sørensen 

De mange deltagende par, helt præcis 
40 par, må derfor være med til at give 
svaret: JA, konkurrence er også for børn 
og unge og vi glæder os til at se endnu 
flere i B&U-konkurrencen i 2017. 

// Folkedans Danmarks  
Konkurrence-udvalg



nyt projekt i Region Syddanmark – så …..

SE HER - sæt XX i kalenderen 
allerede i dag ved

Fredag den 18. november 2016

Da vil vi gerne invitere dig til Les Lanciers-
eftermiddag med foredraget ”Hvordan kom Les 

Lanciers til Danmark og hvordan danser vi den?” – 
og dans ved en absolut sprudlende Per Sørensen 

Kolding. Arrangementet starter kl. 13.00 med 
foredrag som varer ca. 1 time – dernæst kaffebord – 

og så skal vi selvfølgelig danse Les Lanciers og 
andre skønne danse, inden vi går hjem kl. 16.30.

Du finder os på Eventyrgården, Vesterled 52, 6851 
Janderup, Vestjylland.

Er du medlem af Folkedans Danmark, er din pris 
KUN kr. 100,00 (foredrag – kaffe – dans).  

For alle andre er prisen kr. 125,00 (foredrag – kaffe 
– dans).

Du skal ved tilmelding oplyse navn på alle du 
tilmelder, eventuelle medlemsnummer hos Folke-
dans Danmark samt hvilken forening, I danser i.

Gerne samlet foreningstilmelding på mail til  
Inger Gigl på inger.gigl@gmail.com – mobil: 2674 

3537 – eller til 
Anders Clausen på clausens@bbsyd.dk – mobil: 

2044 4693

Sidste frist for tilmelding / betaling til dette 
enestående arrangement er:  

Fredag den 4. november 2016 til Nordea konto: Reg.
nr. 2005 konto 0749178434 

Husk også ved betaling at oplyse alle navne på dem 
du betaler for, eventuelt medlemsnummer til 

Folkedans Danmark.

Se endeligt program på www.folkedans.dk – se 
under Syddanmark, Aktivitetskalender 2016

Vi glæder os rigtig meget til at se dig til en 
fantastisk eftermiddag.

Varde & Omegns Folkedanserforening 
 i samarbejde med 

Seniorudvalget, Region Syddanmark

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

DRAGT  inden   
LAnDSSTÆVne ?
FANØDRAGT, original håndsy-
et på Fanø komplet med
1 rødt + 1 grønt plisseret skørt 
samt trøje/forklæde/tørklæder.
Er syet, så den kan tilpasses 
str. 38 – 42/44
Prisen taler vi om :)

Kontakt  Joan Jensen, 
tlf. 22213436



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

11.-17.07.16 Isleik Island 2/16
25.-29.07.16 Landsstævne Assens
12.11.16 Dommerkursus Info følger 3/16

Region Hovedstaden

06.11.16 Tips og ideer til din pardans Info følger

Region Sjælland

07.08.16 Folkedansens Dag Nyvang 3/16 01.06.16
06.11.16 Tips og ideer til din pardans

Region Syddanmark

28.-30.10.16 Instruktøraspirantkursus  
FOR ALLE REGIONER

Børkop 3/16 04.10.16

19.11.16 Tips og ideer til din pardans 
Fælles med region midtjylland

Viborg 3/16 07.11.16

Region Midtjylland

07.07.16 Landsstævnetræning, fælles Viborg 2/16
12.-14.08.16 Sensommerstævne Holstebro 2/16 01.05.16
08.10.16 Oktoberkursus for dansere og  

instruktører
Viborg 3/16 19.09.16

19.11.16 Tips og ideer til din pardans Viborg 3/16 07.11.16

Region Nordjylland

24.-25.09.16 Dragt-håndarbejdsdag AFLYST
28.08.-04.09.16 Rejse til Østrig Fra 01.03.16
13.11.16 Tips og ideer til din pardans Info følger

TRIANGLE FOLKLORE FESTIVAL
– et fyrværkeri af dans, musik, fest og farver

30. juli - 7. august 2016

OPLEV HOLDENE PÅ DE STORE GALLASHOWS
Lørdag 30. juli kl. 19 i Teatersalen, Assens
Søndag 31. juli kl. 15 på Gram Slot 
Tirsdag 2. august kl. 19 i Viborg Teater
Onsdag 3. august kl. 19 i Esbjerg Musikhus
Fredag 5. august kl. 19.30 i Vejle Musikteater
Find oplysninger om billetsalg og billetpriser på hjemmesiden 
eller på Facebook. 

For 8. gang arrangeres Triangle Folklore Festival for omkring 350 unge 
mennesker fra hele verden. Det er nogle af verdens bedste grupper inden 
for folklore, der optræder med dans og musik fra deres hjemegn. 

Læs mere på www.triangle-folklore-festival.dk
eller      triangle-folklore-festival

Ungarn • Mexico • Serbien • Slovakiet • Letland • Catalonien • Belgien • Kenya • USA • Taiwan • Italien • Indonesien • Danmark

Gå ikke glip af denne oplevelse


