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FOLKEDANS DANMARK

Starten på den nye sæson
Det har været en stor fornøjelse at være rundt og besøge alle
regioner, selvom anledningen har været ganske alvorlig. For
hvordan ser folkedansen ud, når denne sæson starter, det vides ikke. Mange foreninger er lige startet og andre følger de
kommende dage. Regionerne og styrelsen har sammen haft
inviteret bestyrelser og instruktører i alle foreninger til møde
omkring gældende retningslinjer og muligheder for den netop
startede sæson. Der var mange bekymringer rundt omkring. Vi
havde nogle gode diskussioner og der kom mange gode forslag frem på møderne. Så kan vi danse denne sæson? Ja, det
kan vi godt, men vi skal tage vores forholdsregler og vi skal
passe på os selv og hinanden. Jeg vil ikke skrive alle forholdsreglerne her, for de ændrer sig så hurtigt, at vi har lagt dem på
hjemmesiden, www.folkedans.dk, så kan vi hele tiden holde
dem opdaterede, men jeg vil fortælle nogle af de vigtige regler, som hjælper os alle i denne tid. Sørg for at holde rent der,
hvor I danser. Det gælder ikke så meget nullermændene i
hjørnerne. De er selvfølgelig også vigtige at få fjernet. Nej, det
jeg tænker på, er alle de steder hvor vi alle rører i løbet af aftenen, f.eks. dørhåndtag. Sørg for at rengøre dørhåndtag og
andre steder, inden danserne kommer til dansestedet. Lad
være med at give hinanden hånden, når I mødes, men se hinanden i øjnene og smil til hinanden i stedet. Vask hænderne
eller sprit dem af flere gange i løbet af aftenen. Vi anbefaler
som minimum, at man vasker eller spritter hænder når man
kommer, før kaffepausen, efter kaffepausen og når man går
hjem. Dette er vigtigt for at mindske risikoen for Corona. Det er
vigtigt, at I ikke sidder tæt sammen og synger, men at I står
rundt på gulvet, med mindst to meters afstand mellem jer.
Mange danseledere har lavet
alternative programmer, for at
I ikke rører så meget ved hinanden, når I danser. Tag godt
imod disse ændrede programmer. De er ikke lavet for
at genere jer. De er lavet for
at passe så godt på hinanden
som muligt, så vi stadig kan
danse. Det er i det hele taget

vigtigt, at vi står sammen og bakker op om bestyrelsernes og
instruktørernes arbejde for at få den nye sæson til at fungere.
Hvis vi alle hjælper med at overholde reglerne og vi alle respekterer hinanden, så skal det nok gå. Ved fælles hjælp,
masser af sæbe og sprit og ikke mindst sund fornuft, så kommer vi så sikkert som muligt gennem Coronatiden. Vi har på
møderne vendt mange forskellige alternative måder at drive
foreningerne på i denne tid. Det er mit håb, at alle medlemmer
bakker op om foreningerne, så sammenholdet og foreningen
også står stærkt, når det hele er blevet bedre. Måske endda
nogle steder endnu stærkere end før Coronaen.
Én af de ting, man kan bruge den ændrede tid til er, at udvikle
foreningen. Alle foreninger kan udvikles. Nogle mere end andre, men der er altid noget man kan gøre lidt bedre. Brug tiden
til at planlægge den næste medlemshvervning. Til at planlægge, hvordan I får flere medlemmer i foreningen og hvordan I
sikrer at de bliver der i mange år. Vil I lave et specielt arrangement eller vil I lave en klar og målrettet kampagne. Hvem er
målgruppen og hvordan kontakter vi dem. Dette og meget
mere er vigtigt at få planlagt.
Det kan også være, at der er brug for en konsulent til at optimere bestyrelsens arbejde eller hjælpe foreningen på anden vis.
Hold jer ikke tilbage, kontakt sekretariatet. Folkedans Danmark står klar til at hjælpe med alle forskellige tiltag. Så få
ideen, overvej om I klarer opgaven selv, eller om I skal have
hjælp fra sekretariatet og så kom i gang med planlægningen
af projektet.
I dette nummer finder du den opdaterede dagsorden til årsmødet i Folkedans Danmark d. 26. september. Vi har haft kontakt
til Dalum Landbrugsskole og vi kan gennemføre årsmødet på
en sikker måde. Jeg håber alle foreninger møder op, så vi kan
få en god og konstruktiv debat om fremtiden. Der er flere kandidater, der har meldt deres kandidatur, men hvis du brænder
for arbejdet, så håber jeg også at du stiller op. Det er vigtigt at
have en styrelse med ildsjæle, der brænder for folkedansen og
som udfører det aftalte arbejde, så vi kan drive Folkedans Danmark bedst muligt og hermed hjælpe vore foreninger. Jeg mener, at de nye kandidater der har valgt at stille op på årsmødet
alle har disse kvaliteter, men det er jer som medlemmer, der i
sidste ende skal sammensætte den styrelse, som I mener er
den bedste for Folkedans Danmark.
Jan Kirk Todsen
Formand
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FOLKEDANS DANMARK

Dagsorden for Folkedans Danmarks
årsmøde 26. september 2020
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af styrelsens beretning
om FD's virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af årsrapport for Folkedans Danmark samt Frk. Karen Fischer Hansens Rejselegat og A. Thyregaards Mindefond
5. Behandling af indkomne forslag.

5a Erik Jønsson:
Nuværende:
§ 8 Stk. 6.
Regionen udarbejder hvert år budget
samt arbejdsplan og aflægger regnskab
for regionens samlede aktiviteter.
I forbindelse med dagsordenen til årets
sidste styrelsesmøde indsender Regionsbestyrelsen budget samt arbejdsplan for de 2 næste år til FD for behandling på styrelsesmødet.
Regionsbestyrelsen indsender de reviderede regnskaber til FD inden 1. februar. Regnskabet i den enkelte region
indgår som en del af det samlede regnskab i FD – se § 9 stk. 4.
Regionernes regnskaber revideres af fire interne revisorer valgt på FD årsmødet.

Fremtidig:
§ 8 Stk. 6.
Regionen udarbejder hvert år budget
samt arbejdsplan og aflægger regnskab
for regionens samlede aktiviteter.
I forbindelse med dagsordenen til årets
sidste styrelsesmøde indsender Regionsbestyrelsen arbejdsplan for de 2
næste år til FD for behandling på styrelsesmødet.
Regionsbestyrelsen indsender de reviderede regnskaber og budget til FD inden 1. februar. Regnskabet i den enkelte region indgår som en del af det samlede regnskab i FD – se § 9 stk. 4.
Regionernes regnskaber revideres af fire interne revisorer valgt på FD årsmødet.
4

Nuværende:
§ 8 Stk. 5.
Regionsbestyrelsen indkalder hvert år
foreningerne i regionen til et medlemsmøde, der afholdes i januar med følgende dagsorden:
1. V
 alg af dirigent og referent
2. Regionsbestyrelsens beretning for
det forløbne år inkl. regnskab
3. Indkomne forslag
4. Fremlæggelse af arbejdsplan for følgende år inkl. budgetforslag
5. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen (2 år)
6. Valg af suppleant(er) for 1 år
7. Eventuelt
Mødet indkaldes skriftligt med mindst
14 dages varsel. Eventuelle forslag skal
være regionsbestyrelsen 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 regionsbestyrelsesmedlemmer. En person kan ikke på
samme tid bestride poster i FD-Styrelse
og i en regionsbestyrelse.
Referat fra medlemsmødet tilstilles foreningerne i hele regionen inden årsmødet i FD.

Fremtidig:
§ 8 Stk. 5
Regionsbestyrelsen indkalder hvert år
foreningerne i regionen til et medlemsmøde, der afholdes i januar med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Regionsbestyrelsens beretning for
det forløbne år inkl. regnskab
3. Indkomne forslag
4. Fremlæggelse af arbejdsplan for følgende år inkl. budgetforslag
5. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen (2 år)
6. Valg af suppleant(er) for 1 år
7. Eventuelt
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Mødet indkaldes skriftligt med mindst
14 dages varsel. Eventuelle forslag skal
være regionsbestyrelsen 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 regionsbestyrelsesmedlemmer.
Referat fra medlemsmødet tilstilles foreningerne i hele regionen inden årsmødet i FD.

Regionshåndbog 1. marts 2018
Nuværende:
Regnskab, arbejdsplan og budget
Der føres selvstændigt regnskab for de
enkelte regioner, men disse indgår som
en del af FD’s samlede regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Regionernes
regnskaber revideres af 4 interne revisorer valgt på FD’s årsmøde. To af disse
reviderer regnskaberne i regionerne øst
for Storebælt og de to andre regnskaberne vest for Storebælt. Valget gælder
for 2 år, således at der hvert år vælges
2 interne revisorer. Der vælges desuden
2 revisorsuppleanter.
Regionerne indsender arbejdsplan og
budget til FD senest 14 dage før årets
sidste ordinære styrelsesmøde for behandling og koordinering. Regionerne
indsender de reviderede regnskaber til
LDF inden 1. februar.

Fremtidig:
Regnskab, arbejdsplan og budget
Der føres selvstændigt regnskab for de
enkelte regioner, men disse indgår som
en del af FD’s samlede regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Regionernes
regnskaber revideres af 4 interne revisorer valgt på FD’s årsmøde. To af disse
reviderer regnskaberne i regionerne øst
for Storebælt og de to andre regnskaberne vest for Storebælt. Valget gælder
for 2 år, således at der hvert år vælges

FOLKEDANS DANMARK

2 interne revisorer. Der vælges desuden
2 revisorsuppleanter.
Regionerne indsender arbejdsplan til
FD senest 14 dage før årets sidste ordinære styrelsesmøde for behandling og
koordinering.
Regionerne indsender de reviderede
regnskaber og budget til FD inden 1. februar.
6.	Fremlæggelse af arbejdsplan og
budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingenter,
regionernes driftstilskud, styrelsens
skattefri godtgørelse og abonnementspris for medlemsbladet.
	Styrelsen foreslår uændret kontingent voksne 180 kr., B&U 40 kr. enkeltmedlem 225. Uændret driftstilskud til regionerne, 22.000 til region Hovedstaden og 17.000 til hver af
de øvrige regioner. Statens takster

for godtgørelse. Kørsel til statens laveste takst. Uændret abonnementspris for Trin & Toner, 170 kr. for ikke
medlemmer, elektronisk tilsendt.
7. Valg af formand. (2022)
8. Valg af økonomiansvarlig (2021)
9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer.
	å valg er: Brian Folke Johansen, villig til genvalg og Mette Inge Baltsersen, ønsker ikke genvalg.
	Inge Sølling er afgået. Der skal derfor vælges 1 styrelsesmedlem for 1
år og 2 styrelsesmedlemmer for 3 år.
10.	Valg af intern revisor til FD’s samlede regnskab. (2 år) På valg er: Erik
Jønsson.
11.	Valg af intern revisorsuppleant til
FD’s samlede regnskab På valg:
Christian Skov.
12.	Valg af interne revisorer til regionerne. (2 år) På valg: Conny Jakobsen
(Vest) og Anette Dahl Nielsen (Øst)

13.	Valg af interne revisorsuppleanter til
regionerne På valg: Susanne Åberg
(Vest) og Per Petersen (Øst)
14.	Valg af statsautoriseret revisor DIF’s
revisionsordning (pt. Ernst & Young).
15.	Valg til FD’s Appeludvalg. Valget er
gældende for 2 år, således at der i
ulige år vælges 2 medlemmer og i
lige år 1 medlem. På valg: Anne Kathrine Clausen
16.	Eventuelt. Styrelsen henstiller til at
der kun kommer indlæg der vedrører årsmødet.
Hvis du ønsker at stille op til årsmødet,
så vær opmærksom på at styrelsen
planlægger at holde konstitueringsmøde lørdag aften lige efter årsmødet,
samt søndag d. 19. april. Så det kan
være en god idé med en tandbørste og
måske et sæt ekstra tøj til om søndagen. Vi har bestilt en seng til dig.

DM i pardans 2021
Konkurrenceudvalget afholder DM i pardans 2021 i forbindelse
med et Midsommertræf, som finder sted på Stevns fra den 18. til
den 20. juni 2021.
Mere information i næste nummer af Trin&Toner inklusiv danse og
koncepter.
Informationen vil ligeledes være at finde på hjemmesiden på det
tidspunkt.
Konkurrenceudvalget
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Bemærk årsmødeudsalget!
Kig ind på hjemmesiden og find de skønneste Folkedans Danmark-varer til vanvittigt lave priser lige nu!
Udsalget slutter på årsmødet.			 								
										Anita og Dorthe

NYT

fra konkurrenceudvalget
Aflysning

Indbydelse til workshop

De senere år har det været meget
svært at kunne afholde Regions
konkurrence i Regionerne rundt
om i landet, så derfor har konkurrenceudvalget besluttet at aflyse
konkurrencerne i 2021.

Regionskonkurrence, - Vi har brug for din hjælp

Men, men
Det er vi meget kede af, for vi tror
på, at det er godt for danserne,
dansen og for udviklingen i folkedansen. Derfor har vi besluttet at
afholde to workshops for og med
instruktører. Vi vil afholde en i øst
den 18. oktober og en i vest den
1. november, hvor vi sammen vil
prøve at finde en måde for afholdelse af regionskonkurrencer. Vi
har ikke lokalerne på plads endnu, de vil blive oplyst i næste nr.
af T&T.

Der har igennem mange år været afholdt regionskonkurrencer,
men de senere år har det været svært at få konkurrencerne afviklet grundet for få deltagere.
Vi synes nu det er tid til, at vi tænker kreativt og måske lidt ud af
boksen, for at få endnu flere af vores glade og dygtige dansere til
at stille op.
Som instruktør, er vi sikre på, at du har en masse gode ideer.
Du indbydes derfor til workshop om emnet:
Søndag den 18. oktober 2020 kl. 9.30 – 14.00
i Østdanmark
Se indbydelsen på hjemmesiden.
Søndag den 1. november 2020 kl. 9.30 – 14.00
i Vestdanmark.
Se indbydelsen på hjemmesiden.
Vi byder på morgenmad og frokost, mod til gengæld at få lov til at
tømme dit hoved for gode ideer.
Af hensyn til frokosten, vil vi meget gerne have din tilbagemelding om du kommer eller er forhindret senest den 1. oktober 2020
på mail: poulerik.rasmussen@hotmail.dk eller på telefon 22 30
24 93.
Med de bedste hilsner og forhåbentlig gensyn
Konkurrenceudvalget
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KURSER

NYTÅRSKURSUS
på Højskolen Snoghøj 2021

Nytårskursus i 102 år
Dansekurset, der altid er fyldt til sidste plads.
Kom og vær med på et af Danmarks mest populære folkedanserkurser.
Inspirationskursus i folkedans på Højskolen
Snoghøj d. 1. – 4. januar 2021.
I år kan Nytårskurset fejre 102-års fødselsdag på
Snoghøj.
Husk på! Dette er kurset, hvor der læres mange,
nye danse til fabelagtig, god spillemandsmusik
– samtidig med, at hygge, socialt samvær, tradition og glade mennesker har højeste prioritet.
Skynd dig med din tilmelding - der er rift om
dette kursus!!!!
Folkedans Danmark indbyder til det traditionelle
Inspirationskursus i folkedans på Højskolen
Snoghøj, 7000 Fredericia i dagene 1. – 4. januar
2021.
Ankomst d. 1. januar kl. 14.00-15.00.
Afrejse d. 4. januar efter middag.
Kurset, som holdes sammen med Spillemandskredsen, er beregnet for både danseinstruktører
og dansere, der ønsker nogle oplevelsesrige dage med folkedans og spillemandsmusik.
Selv om kurset er baseret på et vist kendskab til
dansk folkedans, vil dansere med blot et par
sæsoners erfaring kunne få et udmærket udbytte
af dette kursus.
I programmet er der naturligvis også indlagt en
sangtime eller to, hvor vi synger efter vores
sangbog.
Den sidste aften skal vi selvfølgelig have fest, så
har du idéer til underholdningen, så tag dem
endelig med, så vi kan få en hyggelig og fornøjelig aften ud af det!

forekomme. Prisen for logi er inkl. dyne og pude (hvis der er
specielle ønsker, skal det angives
ved tilmelding).

Kursusleder:
Jan Kirk Todsen
Sønderballevej 5, Genner,
6230 Rødekro
tlf. 21251820

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

Danseinstruktører:
Ib Jensen, Svenstrup på Als
tlf. 21746433
Merete Juel Vilhelm, Ringe
tlf. 61762230
Spillemænd:
Ove Andersen, Øster Bjerregrav
tlf. 30433999
Bent Melvej Nielsen, Viborg
tlf. 40276566
Kristian Jørgensen, København
tlf. 20856025
Hefter:
Ved undervisningen benyttes
fortrinsvis hefterne ”Gamle danse
fra Mors og Thy” og ”Vesteregnens gamle danse”.
Hefterne kan købes på kurset.
Pris:
For kursus, logi og forplejning
2.690,- kr.
I alt for FD/SK medl. 2.690,- kr.
For kursus, eksl. logi og forplejning 1.250,- kr.
I alt for FD/SK medl. 1.250,- kr.

OBS:
Tilmelding og betaling:
Tilmelding foregår via hjemmesiden www.folkedans.dk og betaling foregår her med betalingskort eller kreditkort.
Der åbnes for tilmelding den 23.
september 2020.
Tilmelding senest den 15. november 2020.
Vi modtager kun elektroniske tilmeldinger.
Ved afbud tilbageholdes 10% af
kursusudgiften til administrationsomkostninger. Tilmelding
foregår efter først-til-mølle-princippet, og hvis kurset bliver overtegnet, modtager de sidst tilmeldte besked herom. Dette betyder, at deltagelse kan påregnes, hvis man ikke modtager
anden besked.
Deltagerliste og program vil blive
udsendt primo december.

Indkvartering:
Vel mødt for både nye og ”gamle”
Indkvartering på skolen er på to- deltagere til Nytårskurset på
eller tre-sengs værelser, indkvar- Snoghøj.
tering med madras på gulvet kan
Jan Kirk Todsen, kursusleder
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NORDLEK

DRAGTER

Kompositions-konkurrence
Skriv en ny Mazurka
Nordleks Folkmusikutskott indbyder hermed til en kompositionskonkurrence i
forbindelse med NORDLEK 2021 i Tammerfors, Finland.
Det skal være en mazurka der ikke har været spillet offentligt eller publiceret
på anden måde.
Der er præmier til 1.-, 2.- og 3. pladsen i konkurrencen, og de 3 vindende melodier vil blive publiceret og spillet på NORDLEK 2021.
Se eller hent alle konkurrenceregler, indsendelsesfrist og praktiske oplysninger på https://nordlek.dk/nordlek-2021/komponistkonkurrence.html

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

www.folkedragt.dk
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Uddannelsen er basere
t på faste hold
efter antal deltager
år, men med fællestimer om aftenen.

Der undervises i fremstillin
folkedragter med hovedvægg og brug af danske
undervisning i de syteknikk ten lagt på praktisk
er og den tilskæring,
der blev brugt i 17- og
1800-årene. Man får
desuden
gennem foredrag, udstilling
kendskab til den kulturhist og undervisning
oriske baggrund for den
tid, hvor dragterne blev
brugt.
Undervisningen omfatter
følgende:
Hold 1:
Syning af forskellige
stingtyper, almen dragtlære
syning af særk, syning
,
af slidsebunde, pynt på
særke og skjorter, tambureri
ng, syning af knæbukse
og strikning af strømper
r
og nattrøjer.
Hold 2:

Håndarbejde med Tradition

Tilskæring af bukser,
stil og snit, syning af
rynket
skørt, syning af huer,
syning af skulderstykker
og
håndlinninger, syning
af hvide knapper og knaphulle
virkning af bånd, syning
r,
af taskelomme.
Hold 3:
Syning af detaljer på
bul, syning af sløjfer,
påtegning af
broderi, tylstrækning,
syning af lægget skørt,
stil
materiale, tilskæring
af veste, hue- og tørklædeb og
og materialelære.
roderi
Hold 4:
Tilskæring af snøreliv/b
ul, syning af detaljer
på vest, syning af
listelommer, undervisn
ingslære, båndvævning,
og syning af knaphulle
syning af floss
r til veste og kofter.
Hold 5:
Genstandsanalyse, hulsømme
og tællesyning,
syning af kvindetrøje,
brug og tilpasning af
broderimønstre, frynser
til sjaler og tilskæring
af tøj med
ærmer.
Hold 6:
Syning mandstrøje/kofte,
syning af skindbukser
skindbroderi, stil og materiale,
og
på tyl, pibning samt genstands kniplingssyning
analyse med opmåling
Hold 7: Der er mulighed
.
for at sammensætte sit
fra timeplanen.
eget skema ud
OBS. KUN for kursister
der HAR gennemgået
hold 1-6.
(Ret til ændringer forbehold
es)

Tilmelding

Tilmelding skal ske på
Folkedans Danmarks
hjemmeside
www.folkedans.dk. Se
under uddannelse.
Evt. spørgsmål kan
rettes til uddannelsesleder.
Inge Sølling, Bjerggård
en 18, 3. th., DK 2635
Tlf. +45 27 63 19 29,
Ishøj
Mail: solling@ishoejby.d
k
Sidste frist for tilmeldin
g er 1. august
Optagelse:

Midt i august vil der
blive fremsendt deltagerli
oplysninger.
ster og øvrige
Indkvartering:
Dobbeltværelse med
opredning og fælles bad
= intet tillæg
(indregnet i prisen)
Dobbeltværelse med
eget bad = tillæg 400
kr. (200 kr.
pr. person)
Enkeltværelse med delt
bad = tillæg 400 kr.
Enkeltværelse med eget
bad = tillæg 600 kr.,
(begrænset antal)
Ankomst: Lørdag kl.
15.00
Afrejse: Fredag kl. 10.00

Instruktøruddannelse
DRAGT
praktisk og teoretisk
uddannelse i danske
folkedragter
På Nørgaards Højsko
le
Hvert år fra lørdag
i uge 36
til fredag i uge 37.

www.folkedragt.dk

Fremadrettet vil der under denne rubrik blive orienteret om uddannelsens indhold.
Yderligere information kan hentes gennem linket www.folkedragt.dk

Pris: ca. 7500 kr.
Tilskud gives til medlemm
er af lokalforeninger
Danmark.
i Folkedans

Prisen inkluderer ophold
med fuld forplejning,
og materialer. Folkedans
undervisn
Danmarks udgivne materiale ing
dog købes.
skal

Nørgaards Højskole
Vestre Ringvej 9
8850 Bjerringbro
Tlf. +45 86 68 23 00

Strikkede huer med floskanter
De strikkede mandshuer med floskanter bliver der
undervist i, ved at man strikker en prøve og syer
flos på denne. Der sys forskellige tætheder af flos,
og man ser, hvordan dette påvirker det færdige
helhedsudtryk, samt ser hvad det gør ved strikkefastheden.
Teoretisk får man en forståelse for de forskellige
huefaconer og garnkvaliteter. Der snakkes om
kvaster, farver og evt. inderhuer. Fordelingen af
indtagninger samt maskeberegning gennemgås.
Der bliver også forklaret, hvor man ellers støder
ind i flos i de gamle dragter.
Det hele tager 4 timer fordelt med 1 time den første dag, så man kan nå at strikke prøven, som så
skal være færdig til man mødes igen og har 3 timer til at sy flos.
Underviser Tove Jensen

Syning af foldet/lægget skørt
I dette fag introduceres eleverne i teknikken ved
syning af foldet/lægget skørt.
Det er målet at fremstille en prøve, hvor teknikken
afprøves med ca. 1/3 del størrelse i vidden, syet
med fast linning og oplægning med smal søm forneden. Indlæring af metode til foldede/pressede
læg.
Der afprøves indsætning af forbredde i andet stof.
Undervisningen indeholder beregning og fordeling
af skørtevidden i forhold til personens talje vidde.
Der orienteres om andre former for linninger, eksempler på slids forstærket med snor, samt anvendte materialer i
bevarede skørter.
I undervisningen indgår fremvisning af kopierede skørter
samt originale (gamle) skørter fra studiesamlingen, hvor
man kan se den anvendte metode.
Faget er på 4 timer, og det er teknikken man bliver indført i,
da det tidsmæssigt ikke er muligt at sy et helt skørt.
Anna-Margrethe Jonsson

www.folkedragt.dk
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Danse- og musikhistorier 28

De ”moderne danse” omkring
år 1900 - Cake-Walk

Af Ole Skov
Jeg vil advare mod, at artiklen er historisk med gamle tekster. Der kan derfor
forekomme betegnelser, som nogle ikke
vil finde passende i dag.
De forrige artikler omhandlede et tema i
Berlingske Tidende i 1913 om ”moderne
dans” samt en del danselæreres indstilling til disse danse samt om de enkelte
moderne danse fra lige efter år 1900
herunder ”dyredansene”.
En af de første ”eksotiske” danse var
cake-walk, som kom fra USA’s sorte befolkning. Den danses til ragtime musik,
så det er en livlig og rytmisk dans. Den
omtales nok første gang i Danmark d.
25. august 1900. I avisen ”Dannebrog”
stod der under afsnittet om underholdning: ”Scala: Kun få dage - Dunbar Sisters: Sang, spejl-dans og cake-walk”.

til Kina dernæst ”en human kineser” og
en tysk soldat på vagt.
”La Scala” var et underholdningsetablissement i København, hvor der var
koncertsal, café, restaurant og dans. Det
lå lige overfor Tivolis hovedindgang og
åbnede i 1882 med navnet ”National”.
Ved åbningen spillede Georg Lumbyes
orkester. Den 1.1.1898 skiftede den
navn til ”La Scala”.

Avisen ”Fædrelandet” d. 14.1.1882 om åbningen af ”National”.

I ”Saint Thomas Commercial and Shipping Gazette”, som var en avis på de
Dansk Vestindiske Øer, var der d. 24.
oktober 1901 et koncertprogram med
Avisen ”Dannebrog” d. 25.8.1900.

”The Three Dunbar Sisters” var en amerikansk danse- og sangtrio, som var i
København i hele august måned 1900.
De kaldtes også ”mirror and umbrella
dancers” altså spejl- og paraplydansere
og var verdensberømte.
De første ”hændelser” i notitsen antyder, at der også blev vist film og billeder fra krigen i Kina. Tyskland og mange andre europæiske nationer havde
”kolonier” i Kina. Krigen hed Boxeropstanden, hvor oprørsgrupper ville have
alle udlændinge ud. Først vistes feltmarskal Waldersee’s afrejse fra Berlin
10

Saint Thomas Commercial and Shipping
Gazette d. 24.10.1901.
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cake-walk. Koncerten var med et 16
mands orkester fra det amerikanske
skib U.S.S. Hartford. Det var et slags
skoleskib for den amerikanske flåde og
bygget i 1858.
Det var et dampskib med master og sejl.
Det var på besøg i Charlotte Amalie på
St. Thomas. På koncertprogrammet var
cake-walk melodien ”Hunky Dory” af
Holzmann.

U.S.S. Hartford.

I aviserne var der i marts og april 1903
en hel del indlæg, der omhandlede
”cake-walk”. I Kolding Folkeblad er der
d. 7. januar 1903 en artikel med titlen
”En ny Dans”. Der var dengang mange
aviser som genbrugte artikler fra hinanden, så artiklen blev også trykt i andre
aviser:
”Kagedansen – the cake-walk – griber
mere og mere om sig i Paris. Den danses nu overalt, ikke blot i ”Nouveau
Cirque” af en negertrup, men i ballokalerne og selv ved det fine selskabs soiréer. De parisiske kronikører raser nu til
ingen nytte mod denne mani. Lige meget nytter det! Spilles der op til en
cake-walk, kan man se de smukkeste
og fineste unge piger stille sig op med
deres kavalerer, læne overkroppen så
langt tilbage som muligt, hæve underarmen i vejret i højde med albuen og
løfte knæene skiftevis omtrent som den

øvelse, der hedder knæbøjning. Dette
er dansen.
Det ser hæsligt ud, men der har foreløbig
ikke vist sig noget lægemiddel mod denne smitte. Og i grunden er det ikke så
mærkeligt. Man har de senere år set balparrene fare afsted i en slags travvæddeløb, der pyntedes med navnet ”Pas de
Quatre” og senere ”Washington Post”,
hvor man på den mest smagløse måde
stillede op herrerne bag damernes ryg, så
man burde være forberedt på niggerdansen. Nogle påstår med hensyn til denne
dans’s oprindelse, at den skal være et forsøg på at efterligne kænguruernes måde
at hoppe på, men den bekendte forfatter
Theodor Wolff hævder i en korrespondance i ”Berliner Tageblatt”, at dette er en
bagvaskelse af kænguruen.

Kagedansen – dansebeskrivelse 1903.

Skulle dansen komme til os? Vi gyser
ved tanken og frygter for, at Prinsesse
Alexandrines Kvadrille ikke vil være i
stand til at tage kampen op mod den
importerede niggerdans”.

Annonce i Berlingske Tidende d. 28.2.1903.

Dansen var altså ikke kommet rigtigt til
Danmark i begyndelsen af 1903. Det
varede dog ikke længe.
Den 28. februar annonceres i ”Berlingske Tidende”, at der var udkommet et
nodetryk med cake-walk af Jack Dower.
Nodetrykket indeholdt også en beskrivelse af dansen.
Den 3.3.1903 var der i avisen ”Dannebrog” en notits om, at Prinsesse Marie
ville afholde en soirée d. 11.3.1903 i
Odd Fellow Palæet, der tidligere hed
Koncertpalæet. Dagen efter soiréen
skrev ”Socialdemokraten” blandt andet:

Cake-walk – Nyeste amerikanske selskabsdans - nodeforside 1903.

”Kage-Dansen” er en amerikansk negerdans, som længe har været moderne
i Paris. Pariserne taler ikke om andet
end den nye niggerdans. Den er aldeles

ugraciøs og barbarisk, og det er sørgeligt, at amerikanerne skal angive smagen i Paris. Den amerikanske dans
vækker i øjeblikket sensation, fordi den
i høj grad er et barn af sin tid, af dette
nye århundrede.
Vals, galop, française og lanciers var i
1850’ernes stil. Man havde ved småforandringer forsøgt at gøre dem mere
overensstemmende med det nye århundredes øvrige åndelige jargon. Disse danse vil nu falde bort, ligesom de
havde fortrængt rokoko og empiretidens stilfulde udtryk.
Men hvori består da egentlig KageDansens kendetegn bortset fra, at den
er hæslig og forsøger at ophæve tyngdeloven.
Hoppeprincippet er faldet bort. Man ruller og glider fremover og bagover, man
lister sig blødt og stille på tå eller hæl
hen over gulvet som en tiger på sit bytte, som en morder på sit offer, som en
elsker til sin elskede.
Det er naturligvis ikke sandt, at den er
hæslig og ikke graciøs. Det er kun det
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uvante og bevidstheden hos folk om, at
den kom fra negerne, som var det stygge ved den.
At dansen vil have sin indflydelse på
kulturlivet, er sikkert. En af de første
og mest påfaldende vil blive at den
nødvendiggør ophør med brugen af
snøreliv.
Rigtig stemning kom der først, da fru
Anna Norrie sang nogle af sine bedste
viser. Stemningen holdt sig under den
nymodens, af Europa adopterede ”Niggerdans” ”Cake-walk”, der jo unægtelig
er hæslig men fremført med en fuldendt ynde af frk. Alma Sommer sammen med en ung balletdanser. Man forlangte den endog gentaget”.

”Skuespillerforeningens Alderdomsfond”. Denne aften var nok den første
optræden med cake-walk af danskere i
Danmark. Alma Sommer havde haft
dansen med fra England, selvom den
var lige så populær i Paris.
En af kommentarerne i aviser lyder:
”Og så den meget omtalte ”Kagedans”.
Den blev danset med meget ynde af
frk. Alma Sommer og hr. Einar Jönsson,
og den kræver unægtelig, at der danses med megen ynde, hvis dens kænguruagtige bevægelser ikke skal blive
kejtede og platte. Som modsætning til
”Kagedansen” trådte fru Guldbrandsen
og hr. Uhlendorff en gammel fransk gavotte”.
Cake-walk blev populær i visse kredse,
men som man også kan læse hadet i
andre. Langt de fleste omtaler var af
negativ karakter, ”den hørte ikke hjemme i balsalen”. I selve dansen går man
med tilbagelænet overkrop i forskellige
figurer og med hænderne i vejret. Den
var derfor i 1903 indlagt i mange sommerrevyer, cirkusforestillinger, varietéer og teatre i hele landet. Man ville jo
være ”med på noderne” og havde derfor ”kagedansen” på programmet. En
annonce for ”Røde Kros Varietéteater” i
”Socialdemokraten” d. 1.4.1903 omtaler, at Kagedansen udføres af hele personalet.

Den 5.8 skriver Randers Amtsavis:
”De tyske danselærere har på deres årlige generalforsamling i Dresden udtalt
en harmfuld protest mod cake-walk,
der er ”en abeagtig og uanstændig
dans, som ingen danselærer med agtelse for sit kald kan tillade at blive danset”.
Samme artikel var i Aalborg Amtstidende med tilføjelsen: Hvad siger frk. Schjellerup?
Agnes Schjellerup (1864-1953) var en
kendt danselærer i Nordjylland med
danseskole i Ålborg. Hun har sikkert
også løftet øjenbrynene over denne
dans. Hun var af ”den gamle skole” og
benyttede også folkedanse i sit repertoire.

Prinsesse Marie (1865-1909).

Prinsesse Marie (1865-1909) var ud af
den franske kongeslægt Orléans og
født i England. Hun blev i 1885 dansk
prinsesse ved at gifte sig med kong
Christian d. 9.’s (1818-1906) yngste
barn prins Valdemar (1858-1939). Hun
var meget folkelig og vellidt i befolkningen. Hun var med i det frivillige
brandværn, og hendes mange aftenselskaber havde til formål at skaffe penge
til velgørende formål. Hun samlede en
masse forfattere, sangere, dansere,
kunstnere m.fl., som hver især havde et
indslag på aftenen. Soiréen d.
11.3.1903 var for at lokke penge ud af
de ”højest beskattede”. Pengene skulle
gå til ”Børnesanatoriet i Hellebæk” og
12

”Socialdemokraten” d. 1.4.1903

Randers Teater havde d. 5.4.1903 om
aftenen 2 stykker efter hinanden på
programmet. Mellemakten var ”Kagedansen”. Det var ligesådan på teateret i
Fredericia, hvor man d. 18.4 spillede
sæsonens sidste forestilling med Ålborg
Teaters gæstetrup, der som slutning
dansede: ”Cake-walk” den ægte amerikanske ”Kagedans” til musik af Kerry
Miller. Tag billetter i tide! Overalt udsolgt hus til ”Kagedansen”.
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Agnes Schjellerup i 1881.

DANS

Man ser tydeligt på nogle annoncer, at
etablerede danselærere tog cake-walk
med på programmet. Her tilbyder Agnes
Nyrop i Århus at holde kursus i Menuet,
Prince Imperial, Prinsesse Alexandrine
Kvadrille samt Cake-Walk.

Aarhus Stiftstidende d. 21.5.1903.

I Frankrig var der også delte meninger
om cake-walk. Eugéne Giraudet, den
berømte franske danselærer, som jeg
tidligere har skrevet om, lavede en
”Cake-Walk de Salon”. Altså en variant
der var bedre egnet til balsalen. Den
udkom 1.1.1903 med musik af Roger de
Beaumercy. Giraudet havde taget den
originale dans med dansetrin og figurer
og skriver ”udførelsen er blødgjort på

en måde, så man ikke blev til grin ved
at danse dansen”.
Dansen var så populær i Frankrig, at
der kom en hel serie med postkort, med
de enkelte figurer i dansen. Her er de 2
første figurer. Det ene afsendt 4. november 1903 fra Paris.

Første lektion L’Entrée (indledningen).

Der var i 1903-04 megen omtale af kagedansen, men i de efterfølgende år
forsvandt den helt fra repertoiret i Danmark. I bogen ”Moderne Dans” fra 1914
er den sågar ikke med, selvom de fleste
andre danse fra perioden 1900-1914 er
nævnt.
Der blev også lavet flere Cake-Walk
Quadriller. En af disse er fra 1899 og
koreograferet af professor A. C. Wirth
fra Milwaukee i USA. Den er ”en grille
fra det folkelige samfund” og publiceret
i hans ”Quadrille Call Book” fra Chicago
i 1902. Se den morsomme kvadrille på
youtube:
https://www.youtube.com/
watch?v=y0Yy4KRmSVQ
Eller slå ”cakewalk” op og se mange
flere fine danseudførelser og god musik.

Cake-Walk de Salon, Paris 1903.

Til cake-walk var der mange melodier,
hvoraf nogle stadigvæk blev spillet i
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Claude Debussy (1862-1918).

Vil I se, hvordan cake-walk blev danset
i 1903, så findes der fine stumfilm på
”Library of Congres” i USA:
https://www.youtube.com/
watch?v=QifiyNm6jG4
og som comedy cake-walk
https://www.youtube.com/
watch?v=OQVLuR7jj8Q
Hvorfor hed dansen cake-walk eller kagedansen?
Lolland-Falsters Tidende skriver om
dette d. 23.7.1903:
”Ved negrenes bryllupper dansedes
cake-walk, så det stod om ørene på én.
Det par, der var i stand til at udfolde
den mest sindssvage komik, og i det
hele taget bedst efterligner kænguruspring, får af brudeparret udleveret en
overnaturlig stor kage, deraf navnet.
Der er lavet noget om på dansen og
komponeret forskellige melodier til den,
men dansen har dog beholdt sit præg
som komisk, selv om det eneste oprindelige er armenes ejendommelige hængende kænguruagtige stilling”.

Anden lektion La Poursuite (forfølgelsen).

Statsradiofonien helt op i slutningen af
1920’erne. Det var nok fordi, at det var
god musik. Selvom dansen ikke blev
anvendt mere, overlevede nogle af melodierne til vore dage. En af dem er
”Golliwogg’s Cakewalk” fra ”Children’s
Corner”, der er en pianosuite fra 190608. Den er komponeret af Claude Debussy (1862-1918).
14

Den findes på ”youtube” i en indspilning fra 1913, hvor Debussy selv spiller,
men søg selv efter andre indspilninger
af cake-walk musik.
https://www.youtube.com/
watch?v=XMrdhgWR9Zk
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De væsentligste kilder:
Aviser på Statsbiblioteket i Århus.
Wikipedia.en.
Nodetryk, postkort og bøger, Ole Skov’s samling.
Foto af prinsesse Marie, det kgl. bibliotek.
Foto af Agnes Schjellerup, Ålborg Stadsarkiv.

SPILLEMANDSKREDSEN

Nytårskursus

Snoghøj d. 1.-4. januar 2021
Årets tema: Vesteregnens Gamle Danse, og Mors/Thy.
Spillemandskredsen indbyder til
Nytårskursus på Snoghøj
Højskole.
Kurset afholdes sideløbende med Folkedans Danmarks dansekursus.
Årets instruktørteam: Mette Kathrine
Jensen Stærk, harmonika og Kristian
Bugge på violin.
Det bliver starten på 20- års jubilæumsåret for duoen Jensen og Bugge.
Og garanteret et fantastisk kursus.
Den centrale del af kurset er sammenspil i stort orkester og små grupper. Ud
over det, vil der være morgenrytmik og
instrumentalundervisning, sangtime
sammen med danserne, og spil til dans
i små grupper.
Den ”interne” kirkekoncert genopstod i
2020, hvor vi fik mulighed for at benytte kirkerummet, som nu ikke længere er
kirke, men undervisningslokale. Meget
stemningsfuldt. Alle musikalske bidrag
til koncerten er velkomne. Og så skal vi
naturligvis spille med til dans.

kursister underholder, og efterfølgende
er der legestue. Inviter gerne gæster.
Kurset er et niveau: II – III kursus i Spillemandskredsen, læs mere om niveau
på www.spillemandskredsen.dk.
Vi følger anbefalede forholdsregler vedrørende Covid 19 om hygiejne og afstand i undervisningssammenhæng.
Skulle det ikke være muligt at gennemføre kurset, får du naturligvis hele kursusafgiften retur.
Kursussted:
Snoghøj Højskole,
Højskolevej 9,
7000 Fredericia
Ankomst/afrejse:
1.januar kl. 14.00 – 15.00 / 4. januar
efter frokost
Indkvartering:
På 2- eller 3-sengsværelser, hvor der
kan forventes opredning på madrasser
på gulvet. Individuelle ønsker opfyldes,
hvis det er muligt. Medbring selv sengelinned og håndklæder.

Pris:
2900 kr. for medlemmer af Spillemandskredsen
4050 kr. for ikke medlemmer
Indbetales som betalingskort: (kode 01)
9 736 158. (Din tilmelding er først endelig registreret, når du har betalt og på
grund af den store søgning til kurset, er
det efter ”først-til-mølle-princippet”).
Tilmeldingsfrist:
Senest d. 15. november 2020. På www.
spillemandskredsen.dk.
Husk at skrive specialønsker vedrørende mad og indkvartering på den elektroniske tilmelding.
Spillemandskredsens regler for afbud
kan læses på hjemmesiden.
Evt. spørgsmål til kursusleder:
Agnethe Bak Jensen, Teglgårdsvej 96,
5500 Middelfart. Tlf. 21297307.
Mail: bakogdam@hotmail.com.
Husk at oplyse: Navn, adresse,
e-mail, tlf., instrument.

Den sidste aften er der festaften med
gæster udefra, hvor vi bl.a. spiller koncert i stort orkester, danse- og spille-
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BRAGR

– Live at Engelsholm GO0120
Denne CD med BRAGR er optaget live
på Engelsholm i november 2019.
BRAGR spiller nordisk folkemusik og giver musikken et rytmisk tvist. BRAGR
kalder selv musikken for ”The sound of
Scandinavia”. Man kan vist roligt sige
at det er nogle af folkemusikkens ” tunge drenge” – undskyld udtrykket (især
til det kvindelige medlem af orkesteret).
Det er absolut positivt ment med stor
respekt for disse 4 særdeles dygtige
musikere og deres kunnen. Der er en
stor dybde i musikken, hvor det tydeligt
kan høres at de mestrer deres instrumenter og genren til fulde.
Nyckelharpens sprøde klang sammen
med bassens dybde, klaverets og perkussions leg og insisterende rytmer. De
lader den traditionelle folkemusik møde
det mere eksperimenterende musikunivers på en elegant måde.

snyde dig selv for at høre dette. Melodierne er dels traditionelle melodier fra
Sverige og en enkelt dansk samt nykomponerede melodier.
BRAGR består af:
Perry Steinbäck
Nyckelharpe, guitar og vokal
Christne Dueholm
Trommer, perkussion og vokal
Jesper Frost Bylling
Båndløs akustisk bas og vokal
Kristian Bisgaard
Piano og vokal
Har du fået lyst til at lytte til dette så
kontakt Go Danish Folk Music på
go@gofolk.dk eller på
tlf. 31 69 12 86.
Dorthe Linde Jørgensen

Har du hang til den svenske folkemusik
og dens tone og drev, så må du ikke

Nytårskursus
01.-04.01.2021
Snoghøj Højskole, Fredericia

Spillemandskalenderen

Andreas Tophøj
& Rune Barslund
– Trails & traces
GO0320
Her er en cd med to særdeles
sammenspillede unge danske
folkemusikere. Deres musik er
stærkt inspireret af alle de mange folkemusikalske møder de allerede har haft på deres vej i
folkemusiklivet.
Vejen er gået igennem en stor
del af Nordatlanten og inspirationen til deres musik kommer
herfra sammen med en dyb forankring i den danske folkemusik.
De to behersker deres instrumenter til fulde. Deres legende
lette spil leder tankerne hen på
gigs and reels sammen med forførende valsetoner. En skøn folkevise er også kommet med på
cd´en og den efterfølges af to
polkaer.
Melodierne er en skøn blanding
af traditionelle og nykomponerede melodier. Melodierne har
de to selv arrangeret og i samarbejde med gæstemusikere på
enkelte af numrene.
De to unge folkemusikere er:
Andreas Tophøj
Violin, sang og klaver
Rune Barslund
Accordion, fløjte og klaver
Gæster:
Sine Lahm Lauritsen, Sang
Timo Alakotila, Klaver
Du kan høre meget mere på
Go` Danish Folk Music,
go@gofolk.dk, www.gofolk.dk
eller på tlf.31 69 12 86
Dorthe Linde Jørgensen
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Det sker i
din region
Region Nord
Folkedans Danmark, Region
Nord, inviterer til en aften med
koncert og dans i
Sæby Kulturhus fredag den
9. oktober 2020 kl. 18.00-23.30
Vi har i år fået De Galvaniserede Leoparder, til at underholde. De vil spille/
synge irsk folkemusik og noget på
vendsysselsk.
Til legestuen spiller Villy Olsen, Birger
Andersen og Bjarne Jensen. Ture og Inger instruerer dansene.

Program:

Kl. 18.00
Vi spiser vores medbragte mad, husk
service. Drikkevarer skal købes.
Kl. 19.00
Koncert med De Galvaniserede
Leoparder
Kl. 19.45
Fællessang
(Vi bruger folkedansersangbogen)
Kl. 20.15
Koncert med De Galvaniserede
Leoparder
Kl. 21.00
Der serveres kaffe med kage.
Kl. 21.30
Legestue.

Alle tiderne er ca. tider.
Tag gerne venner og bekendte med til
denne aften. Tilmelding nødvendig af
hensyn til bordopstilling.
Pris:

125 kr.
Maks. 130 personer
Bindende tilmelding til Vita.Ugilt@pc.dk
Tlf. 2860 3645

B&U

Sjællandske Børne- & Ungdomsstævne

2021
28.-30. maj 2021

På stævnet kan du deltage i alt
fra opvisninger, legestuer,
konkurrencer, overnatning og
masser af dans og hygge!
SBU2021 afholdes på Store
Heddinge Skole og arrangeres
af Stevns Folkedansere.
Reserver allerede nu
datoen - vi ses!

TRIN & TONER ∙ Nummer 6 ∙ september 2020
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B&U

Vedr. B&U stævne 2020
Det er med en stor klump i halsen og blødende hjerte, jeg bliver nødt til at udsende dette brev.
P.gr af Covid19 og de restriktioner den medfører, ser vi os nødsaget til helt at aflyse B&U 2020.
Det giver ingen mening at vore dansere kun må danse med samme partner, og de samme små grupper hele stævnet stort set. Dette er ikke hensigten med at vi samler dansere fra hele Jylland og Fyn.
De gode krammere er jo også bandlyst L, og dem vil vi jo ikke ret gerne undvære J.
Vi har lavet aftale med Hedegårdsskolen, Brønderslev, at vi kommer tilbage i foråret 2021. Datoen er
ikke fastsat endnu. Så snart den er på plads vil den blive udsendt. Emblemerne bliver så godt nok
dem der er lavet til 2020, lad os se det som en ting, der senere kan få os til at grine af den situation,
vi fik i 2020.
Det er vores store håb at alle forstår, det er udefra kommende meldinger der har kuldsejlet vores
planer.
Med håb om at alle dansere er kommet godt igennem sommeren og ikke er ramt af Covid19, sender
vi de bedste ønsker til alle om en fornuftig start på en forhåbentlig lækker dans sæson og håber vi
må mødes til foråret 2021 i Brønderslev.
Med glad dansehilsen trods alt
Kirsten Bjerre
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ANNONCER

Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse
Lanciers beskrivelse med noder
Håndbog over trin og udtryk
i Dansk Folkedans
Hæfterne kan også købes i FD'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

Folkedragter – udlejes
Vævestue

Materialer til

Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk

Silkebånd, 100% silke.
Hel- og halvsilkestoffer. Silkegarner i 150
farver. Håndtrykte tørklæder, forklæder, sjaler og metervarer. Håndvævede tørklæder og forklæder.
Hvergarnsstoffer og ulddamask.
Hørlærred. Smykker og knapper.
Hatte, huer, sko og hoser. Sysæt og
sykurser. Tilskæring og syning.
Dragtlitteratur.

Telefon 7578 2227
karen.b.hansen@gmail.com

Folkedragter

Silke-Annet

Trin & Toner

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

Trin & Toner
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Aktivitetskalender
Dato

Arrangement

Sted

Se blad nr.

Tilmelding

Årsmøde

Odense

5/20

28.08.20

Folkedans Danmark
26.09.20
01.-04.01.21

Nytårskursus

Snoghøj

6/20

15.11.20

18.10.20

Workshop for instruktører

Østdanmark
Nærmere følger

6/20

01.10.20

01.11.20

Workshop for instruktører

Vestdanmark
Nærmere følger

6/20

01.10.20

Kursus og bal, ”Bornholmske danse”

Se hjemmeside

09.10.20

Koncert og dans

Sæby

10.10.20

Børnestævne AFLYST

Afholdes i 2021

25.10.20

Dansekursus

Sæby

07.11.20

Tips og Ideer for pardans

Sæby

Region Sjælland
24.10.20
Region Nordjylland

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

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, Åesvej 19, Tvingstrup,
8700 Horsens. Tlf. 2860 4737, inryni@hotmail.com

6/20

Salg af noder og cd'ere:
Spillemandskredsens Forlag
Agnethe Bak Jensen
Teglgårdsvej 96, 5500 Middelfart
Tlf. 2129 7307
Mail: spilforlag@gmail.com
www.spillemandskredsen.dk

