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St yrelsen

Landsforeningen Danske Folkedansere indbyder til Års-
møde på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 
Brædstrup, tlf. 7575 1766.
Ankomst lørdag den 16. april 2011 kl. 13.30. Forventet 
afslutning søndag den 17. april ca. kl. 13.30.
Der vil blive arrangeret bustransport fra Horsens Bane-
gård lørdag med afgang fra banegården kl. 13.00 og re-
tur igen søndag med afgang fra Pejsegården kl. 13.45.
Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter an-
komst og inden Årsmødets start. 
Årsmødet begynder kl. 14.00 og suspenderes kl. ca. 
16.00. Herefter vil der være forskellige indlæg.
Efter middagen slutter aftenen med legestue. Mødet 
genoptages søndag efter morgensangen kl. 09.00. Val-
gene til styrelsen foregår søndag.
Foruden afholdelse af Årsmødet vil der blive givet for-
skellige meddelelser fra Styrelsen.
Indkvarteringen foregår på Hotel Pejsegården. 

DelTAgelSe
Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under 
LDF på Årsmødet kan repræsenteres af en person, der 
ikke er medlem af den pågældende forening. Det for-
udsættes dog, at den pågældende person er medlem af 
LDF og at vedkommende tilmeldes Årsmødet gennem 
den forening, han/hun repræsenterer ved mødet og med 
foreningsformandens underskrift på tilmeldingsblanket-
ten.

PRISeR
Deltagelse med fuld forplejning og logi ...kr. 1.030,00 

Deltagelse med fuld forplejning 
uden logi og morgenmad .......................kr. 680,00
Deltagelse lørdag med fuld forplejning 
uden logi og morgenmad .......................kr. 450,00
Deltagelse søndag med fuld forplejning 
uden logi og morgenmad .......................kr. 230,00
Tillæg for enkeltværelse ........................kr. 150,00

TIlmelDIng
Foreninger bedes benytte de tilsendte tilmeldingsske-
maer. Enkeltmedlemmer kan rekvirere tilmeldingsskema 
fra sekretariatet. Tilmelding kan også ske via hjemme-
siden www.folkedans.dk
Af hensyn til indkvartering og udfyldelse af kongres-
mærker skal der opgives medlemsnummer og navn på 
hver enkelt deltager. 
Ved indbetaling i bank eller via netbank bruges kort-
artkode 73 og kreditornummer 87284263. Årsmøde og 
foreningsnummer anføres under meddelelser.
Tilmelding og betaling senest den 15. marts 2011.

DAgSoRDen
Dagsorden for Årsmødet samt evt. indkomne forslag, 
der i henhold til vedtægterne er indsendt inden 15. fe-
bruar, vil blive bekendtgjort i Trin & Toner, marts 2011.
 Vi vil gerne gøre opmærksom på, at evt. spørgsmål 
vedr. specifikke poster i Landsforeningens regnskaber 
og budgetter, kun kan forventes besvaret fyldestgøren-
de på Årsmødet, såfremt spørgsmålene er sendt til kas-
serer Bent Hansen senest den 10. april 2011.

Styrelsen

landsforeningen Danske 
FolkeDAnSeReS ÅRSmøDe
16.-17. april 2011 på Pejsegården, Brædstrup
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I slutningen af november afviklede Nordlek en Nordisk 
Kulturkongres i København. Emnet var: Folkedans i Sko-
len. Hovedmålet med kongressen var at synliggøre fol-
kedansens plads i grundskolen og præsentere egnede un-
dervisningsmaterialer.
Det er en selvfølge, at der ikke ved et arrangement som 
dette udkrystalliseres klare og entydige signaler for det 
videre arbejde for at skaffe folkedansen en plads i ud-
dannelsessystemet. Vanskelighederne blev derimod sær-
deles tydelige.
Fra den danske debat ved vi, at folkeskolen er i en meget 
presset situation: På den ene side skolelukninger og ned-
skæringer og på den anden side fagtrængsel, højlydte krav 
om faglige forbedringer og samtidig om at overtage mere 
og mere ansvar for børnenes opdragelse. Der er næppe det 
store overskud til at påtage sig nye opgaver.
Samtidig var flere oplægsholdere inde på, at folkedansen 
befinder sig i en tidslomme, som isolerer sig fra, hvad 
der sker i det omgivende samfund – og dermed i skolen. 
Eller måske mere præcist: Set med uddannelsessystemets 
øjne er folkedans noget, der er fjernt og gammeldags.
Et delmål med kongressen var at ”etablere Nordlek som 
en samarbejdspart for politikere og bureaukrater i ud-
dannelsessektoren”.  Imidlertid deltog der ikke en ene-
ste skoleleder/fagkonsulent/skoledirektør i kongressen 
– og kun én politiker, nemlig formanden for folketingets 
uddannelsesudvalg, Rasmus Jarlov. Hans indlæg var til 
gengæld ganske symptomatisk: På den ene side fremhæ-
vede han folkedansen som en stærk kulturbærer, og på 
den anden side gjorde han det helt klart, at folkedansen 
kun kom ind i skolen, hvis skolerne efterspurgte den. Og 
den efterspørgsel skulle folkedanserne selv skabe. Man 
skal ikke forvente politiske påbud !
Der er altså et behov for at overbevise om, at folkedan-
sen faktisk har noget at tilbyde en moderne skole.
Men her er der tydeligvis forskellig holdning til, hvilken 
vej man skal gå:
a. Man kan slå på, at folkedans er kulturarv, som det er 
vigtigt, at børn kender til. At kende sin egen identitet 
er forudsætningen for at forstå andre kulturer. Ud fra den 
holdning er det vigtigt at viderebringe dansen i en ”æg-
te” og oprindelig form. 
b. Man kan argumentere for, at folkedans modsat andre 
danseformer rummer særlige muligheder for at udvikle 
børnene. Folkedans kan være en nyttig og morsom gen-
vej til at bibringe børn vigtige kompetencer, lige fra for-
bedret balance til samarbejdsevne.

FolkeDAnS I Skolen
Nordisk folkekulturkongres

c. Man kan kaste sig ud i et åbent og energisk arbejde 
for at tilpasse dansen, dens fremtrædelsesform og dens 
organisering til en multikulturel, individualiseret nutid. 
Ud fra nogle overvejelser over, hvad der er folkedansens 
særlige inderste væsen og kvaliteter, medfører det, at 
man udvikler tilrettede eller nye danse, ny musik osv. 
Men er det muligt eller ønskeligt kun at gå en vej. Løs-
ningen er snarere en kombination af flere strategier. Per-
sonligt tror jeg, at det er meget vigtigt, at man især slår 
på, at folkedans er en anden og sjov vej til at nå de mål, 
man i forvejen har med undervisningen i de enkelte fag, 
dvs. primært idræt og musik. Og endda en vej som rum-
mer værdifulde sidegevinster: socialisering af børnene 
og kulturel ballast. At ville gøre folkedans til en ny eks-
tra opgave for folkeskolen er dødfødt! 
Man bør også være opmærksom på, at et vigtigt stikord 
i folkeskolens fagbeskrivelser er ”kreativitet”. Kan vi til-
føre folkedansen en kreativ dimension? 
Et tema i kongressens indlæg og debat var et spirende 
opgør med den frivillighedskultur, som gennemsyrer fol-
kedansen og dens organisationer.
Mange slog på behovet for uddannelse og professionali-
sering af dansere, ledere, pædagoger.
Der er brug for unge instruktører med en solid ballast af 
kundskaber indenfor danseteknik, kultur-historie, musik, 
pædagogik – og selvfølgelig med bred viden om folke-
dans. De skal kunne håndtere mange slags aktiviteter: 
fra kurser for undervisere på læreruddannelserne til sang-
lege med børnehavebørn.
Der er brug for professionelle organisationsfolk, der kan 
lave en egentlig mediestrategi, påvirke politikere og an-
dre beslutningstagere (lobbyisme), lave fundraising, ar-
rangere synlige, attraktive events osv. osv.
På den anden side er der – som det fremgik af lørdagens 
workshops – en boblende undergrund af spændende ak-
tiviteter i alle de nordiske lande. Der er danseprojekter i 
gang på mange skoler, der udgives mange velegnede ma-
terialer, der findes unge, spændende ildsjæle…
Vi har ikke blot vores store kærlighed til de gamle danse 
– vi har lagt et omfattende indsamlings-, bearbejdnings- 
og udviklings-arbejde bag os. I arbejdet med at bringe 
dansen videre til kommende generationer som en leven-
de og aktiv del af deres liv har vi et solidt fundament at 
tage afsæt i. 

Lars Boye Petersen
Projektgruppen ”Dans i Skolen og Institutionen”
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Vi håber, at alle foreninger har husket den årlige ind-
beretning af medlemstal til Danmarks Idræts-Forbund 
(DIF).

Da Landsforeningen ikke er et selvstændigt specialfor-
bund under DIF, bliver der udelukkende udløst bloktil-
skud fra DIF som følge af indberetninger af medlemstal 
og aktiviteter. 

Uden bloktilskuddet fra DIF kan Landsforeningen gan-
ske simpelt ikke overleve, så derfor er indberetningerne 
fra lokalforeningerne af uvurderlig betydning. Ingen 
forening er for lille og intet medlemstal er for ubety-

HUSk nU indberetningen til DIF
deligt i denne sammenhæng. Alle indberetninger udlø-
ser tilskudskroner.
Vi skal derfor indtrængende bede alle lokalforeninger 
være omhyggelige med at foretage medlemsindberet-
ningerne til DIF inden den angivne tidsfrist, enten via 
nettet eller via den fremsendte formular. 
Vær opmærksom på, at der var en fejl i den først til-
sendte vejledning fra DIF - alle foreninger skulle have 
modtaget en revideret vejledning, som også kan findes 
på www.folkedans.dk under ”Dokumenter til download”. 
Ved tvivlsspørgsmål er man velkommen til at kontakte 
LDF’s sekretariat.

Styrelsen

Vi må desværre meddele at DM i folkedans 2011 er af-
lyst.
Grunden er at der ved tilmeldingsfristens udløb 10. ja-
nuar ikke var nok tilmeldte.
For hold-DM kun var tilmeldt 2 hold i åben række og 1 
hold i seniorrækken.
For par-DM´s vedkommende var der tilmeldt 9 par i åben 
række og 1 par i seniorrækken.
Det betyder, at de 3 rækker ikke kan gennemføres iføl-
ge konceptet, der kræver minimum 4 hold/par pr. ræk-
ke. Den åbne række i pardans kunne i princippet godt 
gennemføres, men i praksis ville det være helt udeluk-
ket at gennemføre en DM-dag for kun én række af hen-
syn til dommere, orkester, lydfolk o.s.v. Derudover kun-
ne vi forudse en meget mindre publikumsinteresse med 
deraf følgende økonomiske problemer.
Vi har selvfølgeligt overvejet hvilke alternativer der 
kunne være, men er kommet frem til at en gennemfø-
relse f. eks. i forbindelse med en legestue ville være at 
forfladige DM til noget sekundært, hvilket vi fra styrel-
sen og konkurrenceudvalget absolut ikke ønsker.
Styrelsen og konkurrenceudvalget har derfor truffet den 
tunge beslutning, at DM 2011 må aflyses.
Fra konkurrenceudvalgets side havde vi ellers håbet at 

AFlySnIng AF Dm 
i Folkedans 2011

de nye konkurrenceformer med opdeling af DM i hold- 
og pardanse-rækker samt specielle rækker for ”senio-
rer” havde fået både hold og pardansere til at tilmelde 
sig i stort omfang.
En af de vægtigste grunde til at koncepterne for DM 
blev ændret så kraftigt i 2011 var jo netop at imødegå 
alle de undskyldninger for ikke at stille op, som vi er 
blevet præsenteret for i årenes løb hvor alle jo har skul-
let danse både hold- og pardans uden skelen til den al-
dersmæssige fordeling.
Både konkurrenceudvalg og styrelsen går nu i tænke-
boks med hensyn til Danmarksmesterskaber i Folkedans 
i fremtiden. En mulighed kunne være at gennemføre et 
DM i 2012, men der er ikke truffet nogen beslutning på 
nuværende tidspunkt. 

Venlig hilsen
Styrelsen og Konkurrenceudvalget
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Skal din forening i TRIn & ToneR?

mÅneDenS FoRenIng: FejlTRIn
Bestyrelsens gennemsnitsalder er 40,28 år
På Østerbro i København findes en folkedanserforening 
ved navn Fejltrin. Det ligger ligesom i navnet, at det er 
en uhøjtidelig forening, hvor det er vigtigere at have 
det sjovt end at danse korrekt. Danseinstruktørerne læg-
ger dog vægt på, at jo bedre man danser, jo sjovere er 
det. Foreningen har ca. 60 medlemmer, hvoraf en del 
er unge. Bestyrelsens gennemsnitsalder er 40,28 år og 
formanden Jakob Hilmer er 38. 
Der danses ikke med fast partner, for hver 5. dans er en 
byttedans og derfor danser alle med alle. Det er rigtigt 
godt for de nye, der hurtigt lærer det, når de får lov til 
at danse med en garvet partner. Til gengæld er der fart 
på og nye må høre godt efter og følge med. 

Der er to instruktører i foreningen – Jørgen og Katrine, 
der har været medlem af Fejltrin i henholdsvis 23 og 
17 år. De prøver sammen med danseudvalget at finde 
en balance hvor de nye kan følge med og de gamle ik-
ke keder sig. Det er også danseudvalget, der har be-
stemt at der skal være 5-7 gennemspilninger af hver 
dans, hvor det mest almindelige vist er fire. Med så 
mange gennemspilninger får alle de nye lært dansen og 
de øvede kan svælge i dansen og musikken. Dragter bru-
ger de ikke. Overhovedet ikke. De ville meget gerne ha-
ve været med i Tivoli i sommer, men her var krav om 
dragter. Til gengæld kommer de meget i folkemusikhu-
sene i København. Hér er der ingen instruktion. Kun 
lækker spillemandsmusik, som man er velkommen til at 
danse til.

”Jeg går til øldrikning... og varmer op med lidt folke-
dans!”

Fejltrin er en forening, der har mange udenomsaktivi-
teter og er man medlem her, har man en udvidet stor-
familie. Hvert år holder de Nytårsfest og tager på ski-
ferie. Når det er udenfor dansesæsonen laver de van-
dreture en gang om ugen. Så mødes de på en S-togs-
station og har madpakken og kaffen med. Turene er som 
regel på en 8-12 km, så det er ikke for svæklinge! To 
gange om året tager de væk en weekend og bor i spej-
derhytter og lignende. Så bliver der danset, spist god 
mad, sunget og drukket rødvin og HYGGET. Det er nem-
lig det, de så gode til, de her Fejltrin’er. De hygger sig 
sammen og kender hinanden godt. Hver danseaften af-
sluttes med det de kalder 3. halvleg. Nemlig kolde øl, 
der indtages på et værtshus, der af Politiken er kåret 
som Københavns bedste. Hér vender de løst og fast og 

Som noget nyt i 2011 vil Landsforeningen i hvert nummer af Trin & 
Toner kåre ”Månedens Forening”. Alle kan indstille en forening til 
PR-udvalget. Vi er interesseret i at høre om foreninger, der skiller 
sig ud, eller om foreninger, der har ildsjæle. Foreninger, som har 
gjort noget utraditionelt, vi andre kan blive inspireret af.
Hvis du vil indstille en forening så skriv til:
Landsforeningen Danske Folkedansere eller folkedans@dif.dk
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
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får grinet en masse. Et af medlemmerne ynder at sige 
at han går til øldrikning... og varmer op med lidt fol-
kedans.
På trods af, at gennemsnitsalderen i Fejltrin kun er 
56,18 år, vil de gerne have flere unge medlemmer. Der 
er derfor nedsat et ungdomsudvalg. Det er helt nyt og 
endnu er der bare sat 10.000 kr. af til aktiviteter, der 
kan trække flere unge til. Hvad det skal være, vides ik-
ke endnu, men de arbejder på det i ungdomsudvalget.
I Fejltrin er man sikker på at komme ud at danse, selv 
om man ikke har en partner med. Det behøver man jo 
ikke, når der byttes hele tiden. Derfor er der en del til-
flyttende folkedansere, der tropper op hos Fejltrin. Un-
ge studerende fra provinsen, der flytter til København 
og som gerne vil fortsætte med at danse. Der kommer 
også en slags ”gæstedansere”. Udlændinge på udveks-
ling i Danmark, der ønsker at lære om dansk kultur. I 
mange lande er folkedansen selve folkets sjæl, og vil 
man lære et land at kende, må man lære dets danse at 
kende. Et af medlemmerne er Nadine, en ung tysk bal-
letdanser, der er i Danmark for at studere August Bour-
nonville. Grunden til at disse gæster fra udlandet ender 
hos Fejltrin er, at når man googler ”folkedans køben-

April er afskaffet
… i hvert fald når det gælder Trin & Toner! Bladet udkommer nemlig ikke i april måned. Husk derfor, at om-
tale af arrangementer mv., der foregår i april, allerede skal med i martsnr. 
Deadline for indsendelse af indlæg til martsnr. er den 8. februar.

Allervenligst Redaktionen

Faktaboks
Fejltrin
Ø. Farimagsgade Skole, 
Ø. Farimagsgade 40, 
2100 Kbh. Ø, 
(Bus 14 og 40 lige til døren)
www.fejltrin.dk

havn” står Fejltrin øverst, desuden forsøger deres hjem-
meside at afspejle den uformelle tone i foreningen. Men 
mund til mund metoden virker også og nogle jyske hånd-
værkere kom til Fejltrin på denne måde. De arbejdede 
hele ugen i København og tog hjem i weekenderne. I 
løbet af ugen manglede de noget at lave om aften og 
gik altså så til folkedans. 

moTIon PÅ RecePT
Der kommer også medlemmer, der er henvist fra hospi-
taler gennem konceptet ”motion på recept”. Det kom i 
stand ved at kommunen henvendte sig til Fejltrin og 
spurgte om de måtte henvise patienter til dem. 
Fejltrin er bestemt en forening, der skiller sig ud fra 
mængden, og et besøg værd. De har ”Trioaften” første 
onsdag i ulige måneder, hvor der er tre spillemænd og 
sparsom instruktion. Det er kl. 19.30, det er gratis og 
alle er velkommen.
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 S   mmerens bedste tilbud
Instruktøruddannelse og dansekursus i Bjerringbro
Nørgaards Højskole 26. juni – 2. juli 2011

ke har en LDF-instruktøruddannelse, kan få 
dispensation. Kontakt kursuslederen og få 
flere informationer.

Obligatoriske fag:
Hold 1 (kursus nr. 3.1.1)
Beskrivelseslæsning, undervisningsmetodik-
ker, praktik med voksne, rytmik, pædagogik/
psykologi, egen dans, tringennemgang, prak-
tik samt rytmik og musik med DFS-kursister, 
deltagelse i storpraktik og kulturhistorie.

Hold 2 (kursus nr. 3.1.2)
Undervisningsmetodikker, praktik med B&U, 
praktik med voksne, rytmik, pædagogik/psy-
kologi, egen dans, tringennemgang, praktik 
samt rytmik og musik med DFS-kursister, del-
tagelse i storpraktik og kulturhistorie.

Hold 3 (kursus nr. 3.1.3)
Undervisningsmetodikker, praktik med voks-
ne, rytmik, pædagogik/psykologi, egen dans, 
storpraktik, tringennemgang, praktik samt 
rytmik og musik med DFS-kursister, kultur-
historie.

Hold 4 (kursus nr. 3.1.4)
Undervisningsmetodikker, praktik med B&U, 
praktik med voksne, rytmik, pædagogik/psy-
kologi, egen dans, storpraktik, tringennem-
gang, praktik samt rytmik og musik med DFS-
kursister, kulturhistorie.

Valgfag (fælles for alle hold):
Praktik og motorik, B&U
Praktik, voksne
Stemmebrug
Undervisningsplanlægning
Opvisningskoreografi
nB: fagbeskrivelsen findes på hjemmesiden 
www.folkedans.dk under kurser – instruktør-
kursus.

Så er det nu, du skal beslutte dig, hvis du 
vil have en uforglemmelig oplevelse sammen 
med andre danse- og spilleglade godtfolk på 
Nørgaards Højskole i Bjerringbro.

Den ny struktur, der blev indført for instruk-
tøruddannelsen i 2009, har bevirket, at vi 
har kunnet gennemføre både en B&U- og en 
voksenlinje. Desværre må vi konstatere, at 
interessen for ældrelinjen har været så lille, 
at den ikke bliver oprettet i 2011. Det er 
planen i stedet at tilbyde et weekendkursus 
for instruktører, hvor emner, der er relevan-
te for instruktører på seniorhold, tages op.
Fagene rytmik og pædagogik/psykologi ind-
går ligesom sidste år som en del af praktik-

undervisningen på holdet.

InSTRUkTøRUDDAnnelSen
Adgangskrav for instruktøraspiranter:
Hold 1: Du skal være fyldt 16 år ved ud-

dannelsens start, og du skal kunne dan-
se polka, vals, hopsa og totrin.

Hold 2: Du skal have gennemgået hold 1
Hold 3: Du skal have gennemgået hold 2

Hold 4: Du skal have gennemgået hold 3
Bemærk: For at få et uddannelsesbevis, skal 
man have ”fuldt skema” alle 4 år, og man 
skal have haft valgfagene stemmebrug, op-
visningskoreografi og undervisningsplanlæg-
ning.

tilbud til uddannede instruktører:
Hvis du er uddannet LDF-instruktør kan du 
optimere din uddannelse og få ny inspira-
tion til undervisningen ved at søge optagel-
se på et af holdene og tage valgfag efter 
ønske og behov. Det er et tilbud, som for-
håbentlig mange aktive instruktører vil be-
nytte sig af! Eksempelvis kunne det tænkes, 
at du gerne vil lære mere indenfor dit felt 
hos en bestemt holdinstruktør. Hvis du har 
LDF’s uddannelsesbevis som vokseninstruk-
tør, kan du tage B&U-instruktøruddannelsen 
ved at tage hold 3 og 4 med B&U som valg-
fag - og omvendt.
nB: erfarne folkedanseinstruktører, som ik-

kurser
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 S   mmerens bedste tilbud
Instruktøruddannelse og dansekursus i Bjerringbro
Nørgaards Højskole 26. juni – 2. juli 2011

instruktører:
Hold 1:  Vill Plesner-Petersen og Bjarne Grue 

Knudsen
Hold 2: Lis Fogh Jensen og Søren Iversen
Hold 3: Birthe Jørgensen og Kenneth Krak
Hold 4:  Christian Obel og Bjørg Christensen
Tringennemgang: Vill Plesner-Petersen og 
Bjarne Grue Knudsen
Kulturhistorie: Per Sørensen
Valgfag:
Praktik B&U: Lis Fogh Jensen og Søren Iver-
sen
Praktik Voksne: Birthe Jørgensen og Kenneth 
Krak
Praktik Voksne: Christian Obel og Bjørg Chri-
stensen
Stemmebrug: Francis Berg
Undervisningsplanlægning: Christian Obel
Opvisningskoreografi: Vill Plesner-Petersen

Ankomst: søndag kl. 13.00
Afrejse: lørdag ca. 09.15
Kursuspris:
Kursuspris  ................................kr. 6385
LDF-tilskud ...............................kr. 3185
Din lDF-medlemspris ...............kr. 3200
nB: Højskolen har indført nye regler for ind-
kvartering med forskellige tillæg (se under 
indkvartering)

DAnSekURSUS (kURSUS nR. 3.5)
Gå ikke glip af en fantastisk uge fyldt med 
dans, musik og glade mennesker.
Er du helt vild med at danse, vil du gerne 
være med til at hjælpe vore kommende dan-
seinstruktører, og har du lyst til at opleve 
stemningen på ”Bjerringbrokurset”, så er 
dansekurset lige noget for dig.
Du får lejlighed til at følge holdene på in-
struktøruddannelsen som danser og til at 
deltage i den fælles tringennemgang og stor-
praktik, men samtidig – når instruktøraspi-
ranterne har teoriundervisning – har danse-
kurset sin egen instruktør & spillemand og 
sit eget program. Dette vil naturligvis inde-
holde en masse gode og udfordrende danse.
instruktører:
Carsten Jørgensen og Rasmus Nielsen 

Ankomst, afrejse og kursuspris:
Som på instruktøruddannelsen.

gÆlDenDe FoR Begge kURSeR:
Kursusleder:
Gitte Nødskov, Kingosvej 20, Frederiks, 7470 
Karup J. Tlf. 8666 2361, mail: gitte.noed-
skov@dlgmail.dk. Kontakt mig, hvis du øn-
sker mere information.
Kursussekretær: Lene Knudsen

indkvartering:
Dobbeltværelse med opredning og fælles bad 
= intet tillæg (indregnet i kursusprisen)
Dobbeltværelse med eget bad = tillæg 400 
kr. (200 kr. pr. person)
Enkeltværelse med fælles bad = tillæg 400 kr.
Enkeltværelse med eget bad = tillæg 600 kr.
NB: vi kan ikke garantere, at alle kan 
få deres ønske til indkvartering opfyldt 
- det bliver efter ”først-til-mølle-prin-
cippet”.

tilmelding:
Tilmelding kan ske via LDF’s hjemmeside 
www.folkedans.dk eller rekvireres hos Dan-
ske Folkedanseres Sekretariat, Emrumvej 6 
A, 5270 Odense N., tlf. 6618 5860, mail: 
folkedans@dif.dk
Tilmeldingen skal væres sekretariatet i hæn-
de senest den 1. april 2011.

Afbudsregler:
Ved afbud op til 14 dage før kurset gælder, 
at kursisten betaler 10 % af medlemsprisen 
for kurset. 
Ved afbud indenfor 14 dage før kurset gæl-
der, at kursisten betaler et administrations-
gebyr på 50 % af medlemsprisen for kurset. 
Ved pludselig opstået sygdom betaler kursi-
sten et administrationsgebyr på 25 % af 
medlemsprisen for kurset mod forevisning 
af selvbetalt lægeerklæring. 
Hvis der er venteliste til kurset, så kursus-
lederen kan besætte pladsen med en an-
den deltager, betaler kursisten kun 10 % 
af medlemsprisen for kurset i administra-
tionsgebyr. ●

kurser
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Endnu et år med Spillemandskredsen som en aktiv part 
på den folkedansermæssige og folkemusikalske scene. 
Spillemandskredsen skiftede formand og Dorthe Linde 
Jørgensen kunne efter mange år med en stor og aktiv 
indsats, give formandsstafetten videre til den nye Sty-
relse. Også Astrid Pørtner sluttede sin post i bestyrelsen, 
men fortsatte sin aktive indsats i landsstævneudvalget i 
Maribo. Tak til jer begge for at godt stykke arbejde for 
spillemandsmusikken i Danmark. 
Spillemandstræf og generalforsamling foregik i Viborg, 
hvor de lokale folkedansere hjalp os rigtig meget med 
indkvartering og afvikling af kursus, legestue og gene-
ralforsamlingen igennem hele weekenden. 
Michael S Petersen, Ramsø – undertegnede – og Birger 
Jensen, Gørløse blev nye medlemmer i bestyrelsen. Met-
te Dyekjær, Bjørn Kiilerich og Aksel Sand Nielsen fort-
satte deres arbejde i Spillemandskredsens Styrelse. I øv-
rigt har Torben Wamberg fortsat taget sig af alle aktivi-
teter vedr. det nordiske samarbejde, NORDLEK etc. Tak 
for det – det hjælper i en bestyrelse, hvor kræfterne er 
begrænsede.
Der var en god debat både før generalforsamlingen og 
under generalforsamlingen, og det er dejligt, at I med-
lemmer deltager aktivt og har gode tanker og ideer til 
Spillemandskredsens aktiviteter. Fredag aften spillede vi 
slotsmusik fra Lolland med Astrid Pørtner. Om lørdagen 
havde Bent Melvej lagt et fint kursusprogram til rette 
med masser af musik og fortællinger om Peter Pøhl og 
hans virke som spillemand. Om aftenen var der indbudt 
til legestue, og det store træforkester spillede op under 
ledelse af Astrid.
Kontingentet kunne fastlægges på samme niveau og var 
igen uden stigninger!
400 kr. for alm. voksenmedlemskab,
200 kr. for et gruppemedlemskab, 
150 kr. for ungdomsmedlemskab til og med 25 år, 
50 kr. for børn og unge til og med 18 år og 
75 kr. for passive medlemmer. 
Helt traditionelt har vi i Spillemandskredsen samarbej-
det med Landsforeningen Danske Folkedansere LDF om-
kring vores kurser. Kursuslederne på henholdsvis danse- 
og spillekurset organiserer selv, hvordan samarbejdet skal 
foregå, og det fungerer rigtig godt. 
Vi afholder 2 årlige fællesmøder med LDF - det ene i for-
bindelse med regionskonferencen og det andet møde i 
januar. Regionskonferencen lå i 2010 i Aabenraa, da det 
er landsstævneby i 2011. Vi benyttede lejligheden til at 
holde en masse møder – det sparer på rejseomkostnin-
gerne. Foruden vort eget styrelsesmøde blev det til fæl-

BeReTnIng 2010
lesmøde med styrelsen i LDF, selve konferencen fælles 
med vores repræsentanter fra regionerne samt vort eget 
møde, hvor Styrelsen er sammen med regionsrepræsen-
tanterne.
Der var desværre ikke så stor repræsentation fra vore re-
gioner – det skal vi have forbedret. Dette er muligvis og-
så et udtryk for, at arbejdet i regionerne ikke alle steder 
kører optimalt – en opgave for tiden som kommer!
Trin & Toner er fortsat et vigtigt samarbejdspunkt, hvor 
de 2 organisationer informerer deres medlemmer. Siden 
2009 har Trin & Toner kunnet læses på hjemmesiden, en 
god service, som mange bruger. Det er let at finde gam-
le numre og søge efter specielle emner. Bladet udkom-
mer fortsat i sin nuværende papirform – dog har det af 
økonomiske grunde været nødvendigt fra 2011 at redu-
cere antallet til 8 numre pr. årgang.
Samarbejdet omkring NORDLEK er som sagt varetaget af 
Torben Wamberg. Styrelsen har nedprioriteret indsatsen 
på dette felt, da vi har vurderet, at det er nødvendig med 
stor fokus på arbejdet inden for landets grænser. Vi er 
meget taknemmelige for, at LDF kan og vil agerer ”sto-
rebror” og repræsentere os i mange sammenhæng. Vi kan 
så følge med som ”det tynde øl”. Dette arbejde sker som 
vanligt også i tæt samarbejde med DGI.
Landsstævne: Astrid Pørtner Nielsen sad i stævneudval-
get til stævnet i Maribo i 2010. Et stævne, som både tog 
de gamle dyder med, men som også bød på nye tanker 
og initiativer. Tilstrømningen af spillefolk var moderat, 
men OK. Spillemandskredsen stod for koncerten og an-
dre arrangementer – se tidligere artikel i T&T. Stævnet 
blev en succes, også rent økonomisk. Det er vort håb, at 
fremover vil landsstævnerne være det årlige samlings-
sted for alle vore medlemmer.
LDF og DFS var i Pinsen inviteret til en folkedanseevent 
i Tivoli i København. Spillemandskredsens bidrag var – 
foruden musik til opvisningerne på Plænen - en lang ræk-
ke koncertindslag på Pantomimeteatret. Et rigtig godt 
visitkort for folkedansermusikken, flot præsenteret og 
bundet sammen af vores eks-formand Dorthe Linde Jør-
gensen – tak for indsatsen.
I forbindelse med formandsskiftet trådte Michael ind i 
bestyrelsen for FFS (Folkemusikkens Fælles Sekretariat). 
Vi har tidligere ”underholdt” med de problemer i FFS, der 
er og har været igennem årene. Allerede inden årets start 
var FFS sat under skærpet tilsyn af Kunstrådet, som er 
ansvarlig for bevillingerne. Egenkapitalen var negativ på 
næsten 1 million kr., så det var vigtigt at følge og del-
tage i arbejdet for at sikre, at hverken DFS’ styrelse eller 
medlemmer eller vores landsforening kom i ”klemme” 
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med krav om betaling osv. Det samme gælder jo alle tre 
”gamle” folkemusikorganisationer i Danmark, Folkemu-
sikhusringen (FMHR), Folkemusiksammenslutningen (FMS) 
og Spillemandskredsen, som i sin tid sammen var med 
til at stifte FFS.
Det er nu bekræftet, at der ikke kan/vil rejses krav mod 
medlemsforeningerne eller deres medlemmer. Det er des-
uden besluttet, at FFS nedlægges og afviklingen er al-
lerede i gang. Det er en skam, at dette skulle ske, men 
det skal tilsyneladende ses om en vej mod en mere fæl-
les styring af genreorganisationerne. I gennem de se-
neste år har udbyttet for de tre ”amatørorganisationer” 
(FMHR, FMS og DFS) været meget magert, og vi har der-
for besluttet at afslutte vort arbejde i FFS uden videre 
tiltag.
De 3 ”gamle” folkemusikorganisationer i Danmark, Fol-
kemusikhusringen, Folkemusiksammenslutningen og 
Spillemandskredsen afholdt et fællesmøde i december 
2010. Vi drøftede situationen vedr. FFS, styrkerne i vo-
res foreninger samt mulighederne for fælles initiativer. 
Der blev nedsat en styregruppe af de tre formænd og 
første fælles projekt er ansøgning om penge samt af-
vikling af workshops mm. under puljen om frivilligt ar-
bejde, som kun (via EU) er til rådighed i ”Frivillighe-
dens år 2011”.
Vi var enige om, at vi ikke kan forvente udbytte via FFS, 
hvorfor alle tre organisationer fremover vil arbejde gen-
nem AKKS - Amatørernes Kunst og KulturSamråd. Vi vil 
alle fokusere på den mere ”amatørmæssige side” af fol-
kemusikken, idet vi dog er enige om, at også i vore or-
ganisationer sker der et meget professionelt arbejde!
DFS støttede i 2010 det nye initiativ ”Musik over Præstø 
Fjord” moralsk og PR-mæssigt. Denne festival vil frem-
over være vært for DM i folkemusik, så vi vil også frem-
over indgå i samarbejdet med stævnets arrangører som 
FMHR og FMS.
Kurserne i Spillemandskredsen var igen i 2010 særdeles 
velbesøgte. Kursusudvalget har pga. manglende ressour-
cer ikke været indkaldt, og Aksel er pga. af arbejdet med 
Barnlek-stævnet i Skive sommeren 2011 fritaget for for-
mandsposten i udvalget. Kursuslederne er alle meget er-
farne og gør et fantastisk stykke arbejde på egen hånd 
– tak for det. Meget er klaret via mails og telefon, og 
ALLE kurser har været godt besøgt og er endt med en 
god økonomi.
Det er vigtigt, at kursustilbuddene rammer medlemmer-
nes behov, da vi bruger en stor del af medlemmernes 
kontingentindbetalinger på kurserne. Som annonceret 
tidligere var der ikke efteruddannelseskurset i 2010, men 

det afholdes i februar 2011. Året kunne ud over de ”fa-
ste” kurser også byde på et fuldtegnet forspillerkursus i 
efterårsferien.
En stor tak til kursuslederne for den ihærdige indsats, I 
alle gør for afholdelse og udvikling af kurserne i Spille-
mandskredsen.
Hjemmesiden www.spillemandskredsen.dk styrer vores 
ihærdige webmaster Henning Søndergård Andersen fort-
sat. Husk at benytte hjemmesiden, både til at hente in-
formationer, men i særdeleshed også til at lægge diver-
se informationer på. Det er medlemmerne i Spillemands-
kredsen, der kan benytte hjemmesiden både lokalt, re-
gionalt og på landsplan. Og jo flere informationer man 
finder på hjemmesiden, desto mere bliver den brugt. Du 
kan altid kontakte enten Henning eller en fra styrelsen. 
En stor tak til Henning for indsatsen.
Vi fik ny direktør i Spillemandkredsens Forlaget. En stor 
tak til den afgående Villy med frue samt velkommen til 
Else med gemal. 
Hvad har vi i Styrelsen ellers fået tiden til at gå med i 
2010?
Sekretær Mette Dyekjær Pedersen er i bladudvalget samt 
landsstævnet i 2011 i Aabenraa. 
Bjørn Kiilerich har som kasserer HELT styr på medlems-
tallet og økonomien. 
Aksel Sand Nielsen er i stævneudvalget til Barnlek, der 
afholdes i Skive sommeren 2011.
Birger Jensen arbejder på at få skik på vores arkiv i Bjer-
ringbro.
Michael S. Petersen er i styregruppen for folkemusikfe-
stival i forbindelse med danselandsstævnet i 2011 samt 
i bestyrelsen i FFS og samarbejdsudvalg med FMS og FM-
HR. Vores post i B&U-udvalget hos LDF er for tiden va-
kant og varetages af Mette.
Og så der er måske det vigtigste af det hele – vores STRA-
TEGIPLAN:
Straks efter generalforsamlingen sidste år besluttede vi 
i Styrelsen at udarbejde og følge en strategiplan med 
nogle få, men velvalgte mål, som kunne føre Spillemands-
kredsen ind i det næste årti. Der er tidligere i T&T gjort 
rede for fremdriften af strategipunkterne:
Der arbejdes fortsat med at fastholde og øge medlems-
tallet til vores mål på 600.
Økonomisk mål er en forøgelse af formuen med ca. 50.000 
kr. over tre år. Udviklingen er positiv – se årets regnskab.
Udvikling af nye kurser: Der er visse følere ude mht. em-
ner samt nye instruktørkandidater. Vi vil gerne holde fast 
i de kendte kræfter samtidig med at vi skal finde nye.
Samarbejdet med de øvrige organisationer i Folkemusik-
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HUSkeTAVle FoR DFS:
RegIon noRDjyllAnD
04. februar Sammenspil og valg til regionsstyrelsen, Vestergården i Aalborg kl. 19.30

18. februar Sammenspil, Vestergården i Aalborg kl. 19.30
04. marts Sammenspil, Vestergården i Aalborg kl. 19.30
19. marts Rebild, fælles med FMFN, kl. 9.00-16.00

RegIon SyDDAnmARk
02. april Spillemandsworkshop, Bjert-Hallen kl. 13.00

RegIon HoVeDSTADen
13. februar Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød kl. 11.00
27. februar Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød kl. 11.00
13. marts Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød kl. 11.00
27. marts Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød kl. 11.00

verdenen er en krævende og langsom proces, men der er 
positive toner i gang på flere fronter. 
Nye udgivelser af noder: Årets udgivelse blev søsat i Ma-
ribo med stor ros til arrangørerne. Vi forsøger at nedsæt-
te et udvalg til dette område. Der er desuden en arbejds-
gruppe, der tager sig af nodeprogrammer, filformater, 
mulighed for opdateringer af tidligere elektroniske noder 
etc. Se artikel i T&T.

En stor tak til alle Jer i regionerne og kursuslederne for 
Jeres engagement i Spillemandskredsen. En stor tak til 
alle samarbejdspartnerne - i særdeleshed Danske Folke-
dansere og en stor tak til styrelsen for samarbejdet i 2010 
og til slut tak til alle Jer medlemmer fordi I støtter og 
bakker op om Spillemandskredsen.

Michael S. Petersen, formand

Se tidligere indkaldelse i Januarnummeret af Trin & To-
ner!
Årets gæsteinstruktør er nu helt på plads: CHriStOFFer 
tHOrHAUGe DAM.
Lørdag d. 5. marts er der som vanligt SPILLEMANDSKUR-
SUS i forbindelse med træffet, hvor vi i år får besøg af 
et nyt og spændende instruktørtalent fra folkemusikver-
denen. Christoffer Thorhauge Dam er 27 år og en musi-
ker og spillemand, som er meget fokuseret på musikken 
i forbindelse med dans – og vi vil se meget til ham på 
både danse- og koncertscenerne i årene fremover. Han 
læser på Musikkonservatoriet i Odense som kandidat på 
den Rytmiske Folkemusiklinje – nu efter 4½ år regner 
han med at afslutte sin uddannelse inden for et års tid.
Christoffer vil diske op med musik fra sin hjemegn: Nør-
re Nebel tæt ved Oksbøl i Vestjylland samt med spæn-
dende numre fra ”358” – og der bliver både par- og tur-

danse. Christoffer har faktisk sammen med vennerne i 
gruppen Trias (Jonas Kongsted, violin og Rasmus Niel-
sen, violin/klaver) spillet begge bind af ”358” (708 num-
re) igennem for at finde de bedste og mest velegnede 
numre til gruppen. Christoffer udtaler: ”Vi har her en kil-
de til mange gode numre i vore egne arrangementer til 
både dans og koncertbrug. …..…. og samtidigt har det-
te arbejde givet os det helt basale grundlag vi VIL have 
for at være gode dansespillemænd!”
Lyt til TRIAS musik og se mere på: www.myspace.com/
triasfolk. Vi glæder os til at rigtig mange af jer kommer 
og oplever Christoffer.

Michael S. Petersen, formand
HUSK tilmelding senest søndag den 13. februar 2011 til: 
Mette Dyekjær Pedersen, Pindsende 7, Barløse, 5610 As-
sens, tlf. 6474 1052, mobil 2146 4247
e-mail: dyekjaer@sol.dk

Spillemandstræf og generalforsamling 
Danske Folkedanseres Spillemandskreds

den 4. til 6. marts 2011 Sundhøjskolen, Eskærvej 69, 5700 Svendborg
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FReDAg Den 11. FeBRUAR kl. 19.00–22.00 
Generalforsamling, Østervangsskolen
Vi spiller denne aften en 1 times tid, hvorefter der af-
holdes generalforsamling ifølge foreningens vedtægter. 
Foreningen giver øl eller vand

FReDAg Den 4. mARTS kl. 19.00–22.00
Sammenspil, Østervangsskolen
Programmet for legestuen bliver gjort helt færdigt den-
ne aften
Tag selv kaffe/te med

60 folkedanseinstruktører fra hele Norden var inviteret 
til Steinkjer nord for Trondheim i Norge for at gå i dia-
log om en udvikling af værdierne for folkedans og –mu-
sik i fremtiden. 

I seminaret deltog også en halv snes unge, rutinerede 
spillemænd m/k. De havde lidt svært ved at udtale sig 
om NORDLEK stævner, fordi de færreste havde prøvet 
at deltage i sådan et. På den anden side havde de me-
get let ved at finde fodslag i de forskellige landes dan-
semelodier. De unge orienterer sig på tværs af lande-
grænserne og evner at bruge musikken som sprog - hvis 
de absolut skal udtrykke sig i ord, kan de slå over i en-
gelsk uden videre. I disse år hænder det også, at spil-
lemandsgrupper sammensat på tværs af landegrænser 
giver den traditionelle musik nye udtryk og vinder et 
nyt publikum, især blandt unge. 

Indimellem oplæg og debatter (på engelsk) var der mu-
sik, sang og dans, med det formål på seminaret at af-
prøve en række spontane former for baller (som sup-
plement til trinkurser eller guidede danse). Dvs. at alle 
hurtigt kan hænge med og mærke glæden ved at danse 
til en velspillende gruppe musikere. I flere danse ind-
gik det at øve sig med en partner fra et andet land. Det 
faldt helt i tråd med seminarets konsensus om det græn-
seoverskridende som en værdi ved at danse. 

Grænseoverskridende på den musiske måde vil det også 
blive, såfremt den norske fælles organisation for spil-

RoSkIlDe SPIllemÆnD
FReDAg 11. mARTS kl. 19.00–23.00 
Spillemandslegestue.
Legestuen starter kl. 19.30, men vi skal have pakket ud 
og stemt. Derfor mødes vi kl. 19.00 i Festsalen på Him-
merlev Skole, Ollerupvej 5, 4000 Roskilde
Danseleder: Mette Lukasiewicz
Forspiller: Kristian Bugge
Der serveres kaffe og kage til spillemændene

noRDlek lægger ny kurs
lemænd (FOLK ORG) lægger sin Landsfestival i Steinkjer 
sammen med NORDLEK stævnet. Sidstnævnte  har No-
regs Ungdomslag samt Hilmar stiftelsen som tovholde-
re. 

Arrangørerne af NORDLEK 2012, der foregår i uge 28 i 
Steinkjer, satser på professionel kvalitet i programmet. 
På fuldt topstyret vis indkalder de bidrag allerede nu, 
som gør det muligt at planlægge og indgå kontrakter 
for eksempelvis gallakoncerter og kæmpelegestuer af 
høj kvalitet. Står det til arrangørerne, kan der samtidig 
luges ud i de timelange mastodont-programmer, hvor 
det ene land efter det andet har sin opvisning, og skæ-
res i de scener, hvor det samme vises igen og igen (som 
”Tordenskjolds soldater”). Til gengæld mener de, at der 
skal være plads – mange steder – til det spontane mø-
de mellem deltagerne, eksempelvis i en svingom i fo-
yeren før eller efter en af de store optrædener. Og spil-
lemændene skal også hver dag have glæde af buskspil 
ud over arrangeret samspil på stævnet.

Takket være dette seminar kan de hjemvendte instruk-
tører nu føle fast grund under fødderne, så de er para-
te til at afprøve nye værdier og føre debatten videre, 
f.eks. på Facebook. Programmet for det næste NORDLEK 
gør arrangørerne klar i løbet af foråret (til fremlæggel-
se på Nordlekrådets møde i juni 2011). 

Torben Wamberg, 
Spillemandskredsens repræsentant i Nordlekrådet
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Spi l lemandskredsen

Så er tiden kommet til at få tilmeldt sig årets 
udgave af Spillemandsuddannelsen ”Bjer-
ringbro”. 2011 udgaven indeholder nye til-
tag såsom niveaudeling mellem Basis og Ba-
sis Plus, samt for Blæsergruppen. Endvidere 
har Nørgaards Højskole gjort det muligt at 
vælge eneværelse, eget bad/toilet mv. mod 
en tillægspris, se mere under prisdelen. Vær 
opmærksom på at tilmeldingsfristen i år al-
lerede er den 1. april, af hensyn til værel-
sesbookning på Nørgaards Højskole.

FoRmÅl:
Formålet med Spillemandsuddannelsen ”Bjer-
ringbro” er at medvirke til uddannelse og 
dygtiggørelse af spillemænd og folkemusi-
kere. Specielt med fokus på det at kunne 
spille til dans og danseundervisning. Disci-

Spi l lemandskredsen

SPIllemAnDSUDDAnnelSen
Bjerringbro 26. juni - 2. juli 2011

plinen dansespil stiller i langt højere grad 
krav til spillemandens / musikerens evne til 
at formidle melodistoffet på en rytmisk og 
inspirerende måde. Undervisningen omfat-
ter bl.a. følgende fag:
·  Instrumentundervisning (harmonika, vi-

olin, klarinet, kontrabas)
· Rytmik
· Dansespil
· Gruppespil & stort orkester
· Praktik

nIVeAUDelIng:
Deltagerne deles i to niveauer. Basis og Ba-
sis Plus. Basisniveauet arbejder med fagene 
Dansespil, Gruppespil og Praktik. Basis Plus 
kommer primært til at arbejde i grupper hvor 
der er mulighed for at komme meget i dyb-
den med samspillet, samarbejdet, udtrykket, 
roller, mv.

InSTRUmenTAl UnDeRVISnIng:
Som spillemand er det, udover samspil 
med andre, også vigtigt at opnå gode 

tekniske egenskaber på sit eget instru-
ment. Dette gælder for de mest velkend-

te melodibærende instrumenter såvel som 
de mange akkompagnement-instrumenter. 
For Violin, Harmonika og Klarinet/Fløjter vil 
der dagligt være instrumentundervisnings-

timer, som niveaudeles mellem de to in-
strumentinstruktører for hhv. Vio-

lin, Harmonika og Klarinet. For 
Kontrabas vil der være fire da-
ge med instrumentundervis-
ning (mandag til torsdag).

RyTmIk:
I rytmiktimerne 
arbejdes med 
indlæring af den 
grundlæggende 

rytmik for årets 
emner. Der fokusere 
på pulsen og takten, 

og undervisningen er meget kropslig, såle-
des at kursisterne får rytmikken ”ind i krop-
pen”. Den grundlæggende rytmik er basis for 
al anden musisk aktivitet på kurset. Een ryt-
miktime vil foregå sammen med dansein-
struktørkursisterne på Landsforeningen Dan-
ske Folkedanseres sideløbende instruktørkur-
sus.

DAnSeSPIl:
At kunne spille til dans og især en danseun-
dervisningssituation kræver en række gene-
relle færdigheder for at få musikken til at 
fungere, så som start og stop, akkord mv. 
Der tages udgangspunkt i årets emner, prak-
tikopgaverne samt den enkelte kursists pro-
blemer/niveau.

gRUPPeSPIl & SToRT oRkeSTeR:
En del af en spillemandsuddannelse er na-
turligvis også almindeligt musikerskab. Dvs. 
noget om hvordan man spiller sammen med 
andre, hvilken rolle man har, hvor kraftigt 
man skal spille m.m. Derfor er samspil både 
i små grupper samt stort orkester, en meget 
essentiel del af kurset. I små grupper arbej-
des der på Basisniveauet især med praktik-
opgaver og forskellige dansetyper/sange. På 
Basis Plus niveauet vil der blive arbejdet 
mere med gruppen som et band. I det store 
fælles orkester, hvor alle spiller sammen, vil 
der blive arbejdet med mere arrangerede me-
lodistykker, hvor spillemanden bl.a. opnår 
træning i at passe sig ind i sin rolle samt 
præcision.

SPecIFIkT FoR ÅRgAng 2011
Årsemner:
· Tuur Danse
· Menuetter og Mollevit
· Spil til Sang

RUllenDe kURSUSFoRm:
Kurset er bygget op over en 4-årig periode, 
én uge om året, hvor der undervises i alle 
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SPIllemAnDSUDDAnnelSen
Bjerringbro 26. juni - 2. juli 2011

de grundlæggende dansetyper, rytmisk dan-
sespil, samspil med andre spillemænd i små 
grupper og stort orkester samt praktik og 
samarbejde med danseinstruktører. Spille-
mandsuddannelsen er modulært opbygget, 
så man kan starte når man ønsker det, og 
man skal ikke nødvendigvis deltage hvert 
eneste år. 
Hvert fjerde år gentages emnerne og de 
grundlæggende dansetyper. De forskellige 
fag giver musikeren de nødvendige kundska-
ber for at kunne beherske de forskellige dan-
setyper. Alle instruktører opfylder kravet om 
både at være erfarne danse musikere samt 
have en pædagogisk baggrund for at formid-
le stoffet til kursisterne. En kursist skrev i 
sin evaluering: ”Instruktørerne supplerer hin-
anden utroligt godt og giver med deres for-
skellighed en bred vinkel på både musikken 
og årets emner”.

PRAkTIk:
Samarbejde med en danseinstruktør i forbin-
delse med dansetræning/instruktion er også 
en vigtig del af en spillemands opgaver. Spil-
lemands- og danseinstruktørkursister vil der-
for blive inddelt i små grupper, som hver på 
forhånd har fået udstukket en opgave (en 
dans) eller to. Det forventes at alle kursister 
har forberedt sig på denne ene eller to dan-
se/melodier inden kursets start. Spillemæn-
dene vil få en mulighed for at spille numre-
ne sammen i en lille gruppe inden selve prak-
tikforløbet med danseinstruktørkursisterne. 
Det handler bl.a. om, hvor hurtigt skal dan-
sen spilles, hvordan udtrykkes taktarten, 
overgange fra en til en anden taktart, afta-
le om klare signaler for start og stop, evt. 
for hurtigere eller langsommere gennemspil-
ninger m.v. 

HVem kAn DelTAge:
Spillemandsuddannelsen ”Bjerringbro” er 
spillemandens grunduddannelse. Det bety-
der, at næsten alle kan deltage - både min-

dre øvede og øvede. For at få et rime-
ligt udbytte af kurset bør man dog 
kunne spille simple melodier fra ”358”, 
såsom 664 Vals fra Himmerland og 
343 Sekstur på række, samt kunne 
læse noder og spille disse på eget 
instrument. For kursister som har 
deltaget i gennem flere år, vil Basis 
Plus niveauet kunne give yderligere 
musikalske og samspilsmæssige ud-
fordringer.

InSTRUkTøReR:
Johnny Frederiksen, Harmonika (tidl. Bal-
tinget)
Jesper Vinther Petersen, Harmonika (Phø-
nix, Baltinget)
Christopher Davis Maack, Violin (tidl. ZAR)
Bent Melvej, Violin (Rasmus, Iversens Quar-
tet)
Birgit Alsdam Cramer, Klarinet (Stryg’fri)
Anja Præst Mikkelsen, Klarinet (Phønix)
Jesper Carlsen, Kontrabas (Ostinatekspres-
sen) 

På Basis delen underviser: Bent Melvej og 
Birgit Alsdam Cramer
På Basis Plus delen underviser: Johnnie Fre-
deriksen og Anja Præst Mikkelsen
På Ungdomslinien underviser: Jesper Vinther 
Petersen og Christopher Davis Maack, se se-
parat kursusbeskrivelse.
 
kURSUSSTeD:
Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 
Bjerringbro
Ankomst: Søndag d. 26/6. 
Afrejse: Lørdag den 2/7 efter morgenmaden

PRIS:
Kursus Pris: ............................kr. 5.550,-
DFS tilskud:............................kr. 1.350,- 
Din DFS medlemspris: ...........kr. 4.200,-

NB: Højskolen har indført nye regler for ind-

kvartering med for-
skellige tillæg (se under indkvartering)

InDkVARTeRIng:
Dobbeltværelse med opredning og fælles bad 
= intet tillæg (indregnet i kursusprisen)
Dobbeltværelse med eget bad = tillæg 400 
kr. (200 kr. pr. person)
Enkeltværelse med fælles bad = tillæg 400 kr.
Enkeltværelse med eget bad = tillæg 600 kr.
NB: vi kan ikke garantere, at alle kan få de-
res ønske til indkvartering opfyldt - det bli-
ver efter ”først-til-mølle-princippet”.

TIlmelDIng:
Tilmelding kan ske online via DFS’ hjemme-
side www.spillemandskredsen.dk. Alternativt 
kan tilmeldingsskemaet printes ud, udfyldes 
og sendes til kursusledelsen. Indbetaling af 
kursusprisen samt evt. tillæg for værelses-
valg kan ske på Giro 973-6158, evt. via din 
Homebank (vælg kortartskode 01).
Tilmeldingen skal være kursusledelsen i hæn-
de senest den 1. april 2011.

AFBUDSRegleR:
Afbud sker efter Spillemandskredsens stan-
dard regler. Se kursusfolderen for 2011.

kURSUSleDeR:
Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramløse, 
3200 Helsinge, tlf. 4871 1979, e-mail: mba.
cramer@email.dk ●
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landsstævne

Som hjælper til et landsstævne har du mulighed 
for at opleve stævnet på en anden måde. Du får 
lov til at være en del af et meget vigtigt team, 
hvor alle hver især bidrager til at landsstævnet 
med alle sine aktiviteter og arrangementer afvik-
les på bedst mulig måde, og under de bedste ram-
mer.

Vi har brug for mange hjælpere, og der er rigtig 
mange forskellige opgaver. Mulighederne er man-
ge, så der er også en opgave til dig.

På hjemmesiden finder du en oversigt over hvilke 
opgaver, vi bl.a. har brug for hjælpere til. Du fin-
der desuden et link til hjælpertilmeldingsskema-
et, som du kan udfylde og sende til Gudrun John-
sen.
Du er også velkommen til at kontakte Gudrun på 
mail: gudrun@gkjohnsen.dk hvis du har spørgs-
mål.

Rettelse til kaffebord og prisliste
Der har indsneget sig en fejl i prisoversigten i januarnummeret af 
Trin & Toner. Polskakurset for betweens og unge er gratis ligesom al-
le de andre B&U kurser og workshops.
Derudover er tidspunkterne for Sønderjysk Kaffebord forkert. De rig-
tige tidspunkter er tirsdag kl. 12.30-14.30 og tirsdag kl. 15.00-17.00.
Vi beklager fejlene.

Tilmelding
I skrivende stund er tilmeldingssiden ved at blive fær-
diggjort. Vi har ikke et endeligt tidspunkt for, hvornår 
tilmeldingen på nettet kan begynde – Måske er den al-
lerede begyndt, når du sidder med dette blad i hånden.
Men hold øje med hjemmesiden hvor du kan se det, li-
ge så snart der er mulighed for tilmelding.

lAnDSSTÆVne 
i Aabenraa

HolD øje meD HjemmeSIDen, Som Hele TIDen BlIVeR oPDATeReT

Ja, den skal vi altså have lært. Det nytter jo ikke, at man kommer til Sønderjyl-
land og føler sig overmandet af sproget.
Mojn er et dagligdagsudtryk i Sønderjylland, og du vil møde det overalt, hvor du 
går i Aabenraa.

Uden at gå sprogforskerne i bedene, vil vi tillade os at nævne, at en af teorierne 
bag dette meget dagligdags udtryk går ud på, at ordet er en sammentrækning af 
”Guten Morgen”, og den nævnte sammentrækning ”mojn”, er hvad der er blevet 
tilbage af ”Morgen”, sådan som man har udtalt det i Berlin/Brandenburg området 
i begyndelsen af 1900-tallet.

Sønderjylland var jo dengang under tysk herredømme, og både håndværkere og 
værnepligtige kom til Berlin og blev smittet af stedets jargon.

Fra at være en velkomsthilsen svarende til ”Mor’n” for ”God morgen”, er det nord 
for grænsen blevet til en universel hilsen svarende til ”Hej”, ligesom man de fle-
ste steder bliver hilst med et ”Mojn” til farvel!

På hjemmesiden finder I et link til en Sønderjysk mini-parlør, hvis I har lyst til at 
lære mere om det sønderjyske sprog. Der er ligeledes et link til Æ Synnejysk For-
ening (findes under ”Velkommen til Aabenraa” og ”Artikler fra Trin & Toner”).

mojn!
”Mojn!”- ”Hvad si’r du?”

HjÆlPeRe 
SøgeS
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 RegIon noRDjyLLAnD

PRAg 8 DAge
Den 27. august til den 03. september 2011.
Turen til Prag er nu planlagt fra den 27. august til den 
03. september 2011.
Tilmelding til turen kan ske til Jørgen Jensen på tele-
fon nr. 9823 8052 fra den 15. marts 2011. Pris er be-
regnet til ca. 4.300 kr. Endelig pris vil blive oplyst på 
orienteringsmødet. Tilmelding er først til mølle princip.
Orienteringsmødet om turen til Belgien er søndag den 
27. marts 2011 kl. 14,00 på Biblioteket, Skolegade, 
Brønderslev og ikke som fejlagtigt oplyst i Trin & Toner 
for januar den 29.3.2011.

Rejseudvalget for folkedansere 
Region Nordjylland

 RegIon MIDtjyLLAnD

kom TIl STÆVne I VeSTjyllAnDS SmIleHUl 
”lemVIg” 12.–14. AUgUST 2011
Kom til stævne i Lemvig og oplev den smukt beliggen-
de by med havnen og byen, der er vokset op ad skræn-
terne, oplev de små gader som Gantriis har beskrevet i 
sin tegneserie ” Livets gang i Lidenlund ” eller måske 
vil et besøg i ” Damernes Magasin ” være interessant.
Stævnet foregår på og ved Lemtorp Skole, skolens hal 
og boldbane  Nissumvej 10, 7620 Lemvig, og arrange-
res i samarbejde med Ringkøbing Amts Spillemænd, 
Landsforeningen Danske Folkedansere Region Midt og 
Lemvigegnens Folkedansere.
Du kan vælge at klare forplejningen selv eller du kan 
købe/forudbestille maden fredag og lørdag aften ved 
tilmeldingen, og du kan købe aftensmad en enkelt af-
ten eller begge dage som du har lyst.
Der vil som de senere år være spilleworkshop fredag af-
ten for B&U spillemænd, og senere på aftenen legestue 
for børn og unge. Der bliver en sangtime med organist 
og korleder Erling Lindgren fredag aften, husk at med-
bringe LDF sangbogen. Ligeledes fredag vil der være 
spillemandsgudstjeneste i Lemvig Kirke, Torvet Lemvig.
Lørdag formiddag vil der være dans og spil i byen og 
der vil også være mulighed for at finde noget at spise 
på en af byens restauranter, hvis man ikke lige selv har 
lyst til at lave frokost, eller måske vil man have en fisk 
med hjem til frokost.
Igen i år vil der være en danse–workshop lørdag efter-
middag, instruktør er Gert Nielsen og temaet er Sønder-
honing, polonaise, flyvgal, hambo og lignende danse.
Klokken 19 indleder RAS aftenens program med en flot 
koncert i Lemtorpskolens hal, hvorefter de spiller op til 
legestue resten af aftenen.

For natteravne er der som noget nyt fri dans og spil bå-
de fredag og lørdag sidst på aftenen eller efter midnat 
dvs. der er ingen ledelse på, så det er op til danserne og 
spillemændene hvad der skal spilles og danses.
Stævnet runder af søndag formiddag med fælles morgen-
bord, hvor vi sørger for brød/smør m.m. og du sørger selv 
for bord, stol, service og kaffe samt LDF sangbog.
Det foreløbige program ser således ud:
Fredag
14.00 Ankomst og indkvartering
18.00-19.00 Spisning af forud bestilt mad
20.00-21.00  Sangtime med Organist og korleder Er-

ling Lindgren Husk LDF sangbogen
21.30-22.30 Spillemandsgudstjeneste i Lemvig Kirke.
23.00-? Fri dans, fri spil
B&U program fredag
19.00-21.00 Spilleworkshop
21.00-23.00 B&U Legestue
lørdag
08.00-09.00 Afhentning af bestilt morgenbrød
10.30-11.00 Spontan dans på Polititorvet
11.30-12.00 Spontan dans på Torvet 
14.00-15.15  Danseworkshop tema: Sønderhoning, 

polonaise, flyvgal, hambo og lignende 
danse instruktør er Gert Nielsen, spille-
mand er Lene Sand Nielsen med flere.

15.30-17.00 Orkesterprøve
17.00-17.30 Faneinstruktion
17.30-18.30   Spisning af forudbestilt mad
19.00-20.00  Faneindmarch og velkomst, derefter kon-

cert v/ RAS 
20.00-23.50 Legestue afbrudt af kaffepause
23.50 Faneudmarch
24.00 Fri dans, fri spil
B&U program lørdag
10.30- Spil i byen
18.45-? B&U aktivitet
Søndag
09.00  ? Fælles morgenbord. Husk sangbog
15.00 Pladsen skal være ryddet

Legestue på Tåsinge
lørdag den 5. marts 2011 kl. 19.30
Sundhøjskolen, Eskærvej 69, 5700 Svendborg I 
forbindelse med den årlige generalforsamling 
inviterer Spillemandskredsen i samarbejde med 
Tåsinge Folkedansere til bal og legestue.
Stor orkester med 30-40 musikere.
Forspiller Christoffer Thorhauge Dam
Dansen ledes af de lokale fynske instruktører 
Merete Vilhelm og Rune Pedersen.
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Pris for hele stævnet er kun 165 kr. pr. voksen.
Skolelogi koster 60 kr. pr. person 
Deltagere til koncert og legestue lørdag uden stævne-
emblem 85 kr.
Bemærk at kaffen lørdag aften er inkluderet i prisen. 
Børn under 14 år gratis. Afmeldingsgebyr 50 kr.
Tilmelding og betaling, senest 1. april til Gert Nielsen, 
Odinsvej 4, 7620 Lemvig, Tlf. 9782 2628 eller 6160 
2628, mail kagens@gmail.com. 
Tilmeldingsskemaer kan rekvireres hos Gert Nielsen. Se 
også regionens hjemmeside. 
Tilmelding til B&U spilleworkshop inden 1. juni til An-
ni Sørensen, mail daffy.anni@gmail.com

Ringkøbing Amts Spillemænd, 
Danske Folkedansere 

Region Midt
Lemvigegnens Folkedansere

Ret til ændringer forbeholdes - Vi ses

 RegIon SyDDAnMARK

ÆlDRelegeSTUe
Synes du også, at februar måned kan være kold, klam 
og kedelig – kort sagt rigtig træls? 
Kunne du trænge til en vitaminindsprøjtning i form af 
livsglad folkedans og spillemandsmusik? 

Så kom til Ældrelegestue søndag den 27. februar kl. 
13.30-17.00 i Nr. Hostrup Forsamlingshus, Nr. Hostrup-
vej 29, 6230 Rødekro. 
Programmet byder på folkedans tilpasset den ældre ge-
neration, hvad trin og tempo angår, under ledelse af 
vore lokale ældreinstruktører og til god, levende spil-
lemandsmusik. Midt på eftermiddagen vil der være kaf-
fe/te med masser af hjemmebagt kage. Entré: Kr. 50,00 
inkl. kaffe. Øl og vand kan købes til meget rimelige pri-
ser.
Tilmelding: Senest den 18. februar 2011 til Otto Holk 
Nielsen, tlf. 7536 4848, mail: otto.holk.nielsen@mail.
dk eller Arne Nielsen, tlf. 7463 1941, mail: arne_niel-
sen@mail.tele.dk 
OBS: Vi beder jer venligst oplyste navne og forening på 
alle deltagere, så vi kan få tilskud til arrangementet fra 
Danske Folkedansere/Danmarks Idræts Forbund.
Spillemænd er selvfølgelig også meget velkomne. Vi kan 
desværre ikke tilbyde noget honorar e.l., men I vil få 
gratis entré og alt det kaffe og kage, I kan indtage.
Vi glæder os til at se rigtig mange til en glad og hyg-
gelig eftermiddag.

Mange hilsener 
Landsforeningen Danske Folkedansere

Region Syddanmark, Seniorudvalget

InVITATIon TIl ”DAnSeRe I Den moDne Al-
DeR” HøjSkoleDAg PÅ RøDDIng HøjSkole
Med folkedans – musik – sang – hygge
Fredag den 8. april 2011
Musik: Agnethe og Bent Steffensen samt Poul Erik An-
dersen og Jørgen Nielsen
Instruktør: Arne Bach
Program
Kl. 10.00 Ankomst, morgensang – kaffe med bolle
Kl. 10.30 Dansekursus
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.15 Legestue
Kl. 14.30 Kaffe med kage 
Kl. 14.50 Sangtime 
Kl. 15.45 Legestue
Kl. 17.00  Afslutning
Pris for hele dagen: Kr. 225,00/person
Tilmelding og betaling: Senest  23. marts 2011
Tilmelding til: Otto Holk Nielsen, Ludvig Schrøders  Vej 
11 A, 6600 Vejen, (helst skriftligt eller pr. mail med 
navn på alle tilmeldte), mail: otto.holk.nielsen@mail.
dk, tlf.: 7536 4848 eller Grethe Ladefoged, Klokkedoj 
4, Horne, 6800 Varde, mail: thogre@mail.tele.dk, tlf.: 
7526 0116.
Beløbet indbetales på konto nr. Reg.: 1551 Kto.nr.: 
4391706625

Danske Folkedansere
Region Syddanmark, Seniorudvalget

Roskilde Spillemænd 
inviterer til Spille-
mandslegestue
Fredag den 11.marts 2011 kl. 19.30 til 23.00. 
Spillemænd mødes kl. 19.00
Sted: Festsalen på Himmelev Skole, Ollerupvej 5, 
4000 Roskilde.
Det store spillemandsorkester ledes af vores dyg-
tige instruktør Kristian Bugge, som har øvet med 
os hele vinteren.
Mette Lukasiewicz vil lede dansen.
Pris 50 kr.
Medbring selv kaffekurv. Øl og vand kan købes.
Kom og få en festlig aften!

 SøLvBRyLLUp
Højby Ungdomsforening ønsker Lene og Bernhard peter-

sen tillykke med sølvbrylluppet den 9. november 2010.

vi håber at det var en god dag.
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HVeRT 3. ÅR 
Siden 1982 har folkedanser-ungdommen sat hinanden 
stævne hvert 3. år i et af de nordiske lande. Sidst Barn-
lek var på dansk grund var i 1998, hvor Ringsted var 
vært. 2011 indtager de Skive.

gAmmelT og nyT 
Årets tema er ”Tradition og fornyelse”. Der skal være 
plads til traditioner, men både musik og dans skal også 
vise nye tiltag så aktiviteten ikke stivner.
NORDLEK (træf for de voksne dansere) og Barnlek skal 
være mødested og udstillingsvindue for den nordiske 
folkekultur. 

FeD FeRIe 
I Skive skal børn og unge på tværs af sprogbarrierer og 
landegrænser danse, spille og opleve sammen i en som-
merferieuge, de sent vil glemme.
Når dansebenene og instrumenterne skal have en vel-
fortjent pause, er der arrangeret kreative og musikalske 
workshops. Ugen krydres med oplevelsesture til Lego-
land, Spøttrupborg, Baboon city, Elmuseet og en sejl-
tur rundt om Fur, hvor der er mulighed for at se sæler.

SlAgSAng 
I år får stævnet sin egen kendingsmelodi eller slagsang 
om man vil. Kirstine Sand, som også deltager i ugen 
som underviser i spillemandsmusik, har komponeret til 
lejligheden.

Det Sjællandske 
BøRne- og 
UngDomSSTÆVne 2011
Stævnet afholdes lørdag d. 7. maj 2011 på Valhøj Sko-
le i Rødovre. Arrangør: Den lille Vendelbo. 
NB! Stævneudvalget vil hermed erindre om, at vi skal 
have den endelige tilmelding senest den 1. marts 2011. 
Se omtale og program i Trin og Toner nr. 11/2010.
Vil I vide mere om stævnet, så se omtale og hent til-
meldingsblanketter mv. på hjemmesiden http://www.
dlv.dk, e-mail: info@dlv.dk eller tlf. 3828 6190.
Prisen er ens for alle, både børn, unge og voksne. Hele 
dagen kr. 40,00. 
B&U-Stævneudvalget siger ”På gensyn d. 7. maj i Rød-
ovre”.

BARnlek i Skive 13. – 17. juli 2011

Så i år er det muligt at tilmelde sig både som danser 
og spillemand.
 
SkIVe PÅ Den AnDen enDe 
Fra Posthustorvet til Skive stadion vil dansescener myld-
re af liv og farver, skøn musik og glade dansere. Fredag 
aften er der et stort og fantastisk danseshow, hvor alle 
kan få en oplevelse af en ungdom, der ved hvad den vil 
og som sætter bevægelses- og livsglæden højest. 

SIDSTe TIlmelDIngSFRIST eR 15. FeBRUAR
Se mere på www.barnlek.dk. Hvor der også er mulighed 
for at tilmelde sig som voksen hjælper.

    kom til fest i låsby Hallen

sammen med 200 glade dansere.
Låsby og omegns Folkedansere indbyder til stiftel-
sesfest. Lørdag den 26. februar 2011 kl. 19.30 i Låsby 
Hallen, niels Bohrs vej 7, 8670 Låsby.
Danseleder: tove juel jensen. Musikken leveres af: 
Dorthe Linde jørgensen, jan Michaelsen, Martin 
Madsen.
Fanerne føres ind kl. 20.15. entre inkl. kaffe: kr.:80.-
tilmelding senest den 24. februar 2011 på tlf. 8652 
1858 (ole Buksti) eller tlf. 8695 1396 el. 2027 5973 
(else Lemming)

Venlig hilsen og på gensyn.
På bestyrelsens vegne

Tage Højris Madsen, Formand
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Så er tiden kommet til at få tilmeldt sig årets 
udgave af Spillemandsuddannelsen ”Bjer-
ringbro” UNGDOMSLINIEN. Årets store kur-
sus som du ikke må undvære. 

Formålet med kurset er at uddanne og dyg-
tiggøre unge i alderen 14-21 år, som spiller 
folke/-spillemandsmusik. Kurset fokuserer 
specielt på det at spille til dans, som tit op-
leves som noget helt specielt, for musikken 
har pludselig en anvendelse og et formål. 
Kurset øger sammenholdet blandt de unge, 
der får et godt grundlag og inspiration til 
at videreføre interessen for spil til dans.

Undervisningen omfatter en række forskel-
lige fag, som giver dig inspiration og kund-
skaber til at spille melodierne til de forskel-
lige dansetyper på en rytmisk og løftende 
måde for dansen. Der er både klasseunder-

visning, gruppeundervisning samt 
praktik.

UNGDOMSLINIEN samarbejder i nogle fag 
med den sideløbende Spillemanduddannelse 
for voksne. Derfor vil der f.eks. være instru-
mentundervisning på tværs af aldersgrup-
perne samt Orkesterspil. Se beskrivelse af 
”Spillemandsuddannelsen Bjerringbro”.

UNGDOMSLINIEN har gennemgående instruk-
tører, som har en relevant folkemusisk ud-
dannelse samt en bred erfaring med at spil-
le til dans og undervisning af unge. Alle in-
struktører på kurserne er selv dygtige folke-
musikere og har en pædagogisk undervisnings 
baggrund. 

DeR UnDeRVISeS I FølgenDe FAg:
·  Instrumentundervisning (harmonika, vio-

lin, klarinet, fløjter og kontrabas. Der er 
naturligvis også plads til fx. Klaverer og 
Guitarer)

· Rytmik
· U-spil
· Orkesterspil

Børn og unge

UngDomSlInIen



Trin & Toner · Nummer 2 · Februar 2011 21

Børn og unge

U-SPIl:
U-Spil er sessions kun for de unge på kur-
set. Her foregår mange forskellige aktivite-
ter, bl.a. spil i grupper og dansespil for no-
gen, der danser. Nogle år har der været la-
vet optagelser af musikken, og ofte er der 
indlagt en udflugt i ugens løb, når man træn-
ger til at få lidt frisk luft og energi igen.

De øvrige fag foregår sammen med de voks-
ne - se beskrivelsen under Spillemandsud-
dannelsen Bjerringbro.
Kurset løber i en 4 års cyklus, der har hver 
sine årsemner, som der arbejdes med i de 
forskellige fag. Derved indlæres fx Polka og 
Menuet både i rytmik timerne, i instrumen-
tundervisningen, i spil til dans og sammen 
med andre.

ÅRSemneR FoR 2011:
· Tuur Danse
· Menuetter og Mollevit
· Spil til Sang

Børn og unge
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HVem kAn DelTAge:
Unge i alderen 14-21 år. Kurset har et højt 
fagligt indhold, hvorfor det kræves, at man 
kan håndtere sit instrument i rimelig grad 
og kan læse noder. Man bør have spillet min. 
2-3 år fx i musikskolen.
Det stilles ingen krav om, at man tidligere 
har spillet folke-/spillemandsmusik.

InSTRUkTøReR:
·  Harmonika - Jesper Vinther Petersen (Phø-

nix, Baltinget)
· Violin - Christoffer Davis Maack (tidl. ZAR)

kURSUSSTeD:
Nørgaards højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 
Bjerringbro

PRIS:
Kursuspris: .............................kr. 3.200,-
Din DFS medlemspris: ...........kr. 2.950,-

BjeRRIngBRo 

26. juni - 2. juli 2011
TIlmelDIng:
Tilmelding kan ske online via DFS’ hjemme-
side www.spillemandskredsen.dk. Alternativt 
kan tilmeldingsskemaet printes ud, udfyldes 
og sendes til kursusledelsen. Indbetaling af 
kursusprisen samt evt. tillæg for værelses-
valg kan ske på Giro 973-6158, evt. via din 
Homebank (vælg kortartskode 01).
Tilmeldingen skal være kursusledelsen i hæn-
de senest den 1. april 2011.

kURSUSleDeR:
Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramløse, 
3200 Helsinge, Tlf. 4871 1979, e-mail: mba.
cramer@email.dk
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At danse sekstur, det er godt 
Det spreder altid glæde
Man si’r goddag så flot
Imens man går i kæde

Ja, sådan var løsningen på opgaven i novembernummeret. Det var der flere, der gættede, 
deriblandt Cecilie Casper på 10 år. Hun har snart danset 5 sæsoner i Laurbjerg børnefolke-
dansere, så hun ved godt, hvordan man går i kæde. En lille præmie er sendt til Cecilie.

Dette var så den sidste opgave i denne omgang quiz. Tak til alle jer, der har været med til 
at gætte!

Hvornår: Hvad: Hvor: Se blad:
26.02.2011 Familiedag i Region Midtjylland Sjelle 01/11

11.-13.03.2011 Betweenagerstævne Odense 11/10

April 2011 Børnestævne Skanderborg 11/10

07.05.2011 Det sjællandske B&U-stævne Rødovre 11/10

B&U AkTIVITeTSkAlenDeR

Nicki, Lasse, Michelle, Zilke og August i gang med det sene kort-

spil, som er en meget vigtig del af hyggen på børneholdet i Midt-

lollandske Folkedansere Ann-Gitte og Nicki fra Midtlollandske Folkedansere laver roelygter
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Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder 
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans 
Hæfterne kan også købs i DF’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,- incl. 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

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

Materialer til

Folkedragter
Silkebånd, 100% silke.
Hel- og halvsilkestoffer. 
Silkegarner i 150 farver. 
Håndtrykte tørklæder, 
forklæder, sjaler og 
metervarer. Håndvævede tørklæder og 
forklæder. 
Hvergarnsstoffer og ulddamask. Hørlær-
red. Smykker og knapper. Hatte, huer, 
sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæ-
ring 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

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

Telefon 7578 2227

Danske Folkedanseres  
Salgsafdeling

Hørlærred og vadmel samt   
foerstoffer i forskellige kvaliteter. 
Sort, blå, brun og grønt fløjl samt møn-
strede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne 
stoffer som uld-damask og kamgarn i flere 
farver og kvaliteter samt sysilke i mange 
farver. Meget sytil behør og strikkepinde. 
Dragtmapper, billedserier og bøger. Træf-
fes normalt mandag, tirsdag og onsdag 
mellem kl. 16.00 og 19.00. 
Besøg efter aftale.

Lisbeth Green
Vedbæksallé 75, 8700 Horsens 
E-mail: post@lisbeth-green.dk 
Tlf. 7564 7564

Teglborg Sko
Vads Møllevej 23 · Sondrup  
8350 Hundslund
Tlf. 8655 0830 · 8654 5450 
teglborgsko@mail.tele.dk

518,-

Træningssko med ægte lædersål
Herre str.  518,-  Dame str. 

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

Art. 2021 
Dame str.

998,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO

www.aalborg-reklamefoto.dk



Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til 
kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.

Formand: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup, 
tlf. 4619 1134, mobil 2711 5957, e-mail mich@ramso.dk

Salg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Else Egeberg, Romdrupvej 19, 9270 Klarup. tlf. 9831 8213
spilforlag@gmail.com - www.spillemandskredsen.dk

 Arrangør  Dato  Arrangement Sted
Se i 
blad nr.     

til-
meld.

Danske Folkedansere 24.-27.02. Efteruddannelseskursus Dragt Brenderup 11/10 15.01.

16.-17.04. Årsmøde Brædstrup 02/11 Ja

Spillemandskredsen 04.-06.03. Træf og Generalforsamling Svendborg 01/11 13.02.

Region Nordjylland 06.02. Kursus i baldanse Vodskov 01/11 Ja

27.03. Orienteringsmøde om tur til Prag Brønderslev 01/11

27.08.-03.09. Rejse til Prag 01/11 15.03.

Region Midtjylland 26.02. Familiedag med dans og musik Sjelle 01/11 Ja

27.02. Træning, regionens dansehold Ikast 11/10

27.03. Træning, regionens dansehold Ikast 11/10

12.-14.08. Stævne Lemvig 02/11 01.04.

Region Syddanmark 05.02. Trinkursus Lindeballe 01/11 25.01.

13.02. Kursus ”Anderledes danse” Ringe 01/11 04.02.

08.04. Seniordag Rødding Højskole 02/11 23.03.

Region Sjælland 08.05. Regionernes Dragtdag

Region Hovedstaden 06.02. Søndagsdans Taastrup 01/11 01.02.

20.02. Søndagsdans Taastrup 01/11 01.02.

21.-23.04. Nordisk 1800-tals bal Søborg 09/10 01.02.

AkTIVITeTSkAlenDeR

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73, 
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860. Fax 6618 5760
E-mail: folkedans@dif.dk
Mandag-torsdag kl. 10-13
Torsdag tillige kl. 15-16.30
Fredag: lukket
Formand: Niels Winberg Clausen 
http://www.folkedans.dk A
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 RUBRIKAnnonceR

SÆlgeS 
Folkedansedragter: Dame Hedebo - livvidde 102, 
brystvidde 105. Herre Vendsyssel - livvidde 100, 
brystvidde 108. 850 kr. pr. stk.

Tlf. 9818 9546  

SÆlgeS
Smukke Bing og Grøndahl platter 
med forskellige folkedansemotiver. 
250 kr. pr. stk.

Tlf.nr. 9818 9546

SÆlgeS
Damedragt, Himmerlandsdragt, kjolen er mørkeblå. Hovedbeklædningen er brokade og kniplinger. Str. 
L/XL svarer til 42/44. Pris 1.500 kr.

tlf. 3048 6515


