Folkedans Danmark og Spillemandskredsen
inviterer til

Frivilligseminar
lørdag den 4. september 2021
på Vesterkærets Skole
Skydebanevej 1, 9000 Aalborg
Deltagere
Vi inviterer herved alle lokalforeningsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer i både
regioner og på landsplan, og regionsbestyrelser til seminaret. Her er der mulighed for at udveksle
meninger, erfaringer og ideer styrelserne, regionerne og medlemmerne imellem, så derfor opfordrer vi
kraftigt til, at alle interesserede deltager.
Folkedans Danmarks og Spillemandskredsens styrelsesmedlemmer deltager.
Seminaret er henlagt til Aalborg, da det er her, Landsstævnet 2022 afholdes.
Program for seminaret
09.30
Velkomstkaffe
10.00 – 12.30 Velkomst og fællesemne
12.30 – 13.15 Frokost
13.15 – 15.00 Præsentation af Landsstævnet 2022 i Aalborg
15.00 – 15.30 Kaffe
15.30 – 17.30 Emnegrupper
17.30
Let aftensmad
Fællesemne
Formiddagens emne vil være Dans Danmark. FD’s styrelse vil fortælle sidste nyt om danseforbundet og dets
betydning for medlemmer, lokalforeninger og regioner. Vi håber, at deltagerne på seminaret vil byde ind
med alle de spørgsmål, forslag og input til den nye organisation, som de måtte have.
Emnegrupper:
Gruppe 1: Dansegruppen
 Hvilken betydning får Dans Danmark for dig som instruktør, for danseudvalget, for vore fremtidige
kurser?
 Introduktion til instruktøruddannelsen på Bjerringbro
 Forslag fra medlemmerne til nye kurser
 Erfaringsudveksling
Gruppe 2: Dragtgruppen
 Hvad sker der med dragtarbejdet i Dans Danmark? Debat og ideer for fremtiden

Gruppe 3: ”Fremtidens synliggørelse af folkedans”.
 Intern og ekstern kommunikation i 2022
 Kom godt fra start og få medlemmerne tilbage i foreningen
Gruppe 4: B&U-gruppen
 Hvordan er I kommet godt igennem Corona-tiden?
 Hvordan kommer vi godt i gang igen efter sommerferien?
 Brainstorming om gode ideer til nye initiativer på B&U-områder
Gruppe 5: Musikgruppen.
 Hvad sker der i Spillemandskredsen i disse år?
Vi håber, at hver region er repræsenteret i alle emnegrupper.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig Frivilligseminaret ved at sende en mail med oplysning om
 navn, adresse, telefonnr. (så vi kan give besked tilbage omkring samkørsel)
 hvilken forening, du er medlem af
 hvilken emnegruppe, du ønsker at deltage i
Af hensyn til forplejningen er det vigtigt, at du giver os besked, hvis du er diabetiker eller vegetar.
Tilmeldingen sendes til lone@folkedans.dk senest fredag den 20. august.
Økonomi
Folkedans Danmark/Spillemandskredsen betaler udgifterne til forplejning for alle deltagere.
Derudover betales kørsel + evt. broafgift til et antal biler fra hver region, beregnet ud fra 4-5 personer i
hver bil.
For deltagere fra Bornholm gælder samme aftale som i de foregående år, så I kan deltage på lige fod med
de øvrige deltagere.
Kørselsudgiften udbetales til regionens kasserer, der udbetaler til chaufførerne.
Vi glæder os til at se jer i Aalborg!
Mange venlige hilsener
Folkedans Danmarks og Spillemandskredsens styrelser.

