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Med baggrund i det faldende medlems-
tal, gik Landsforeningen Danske Folke-
danseres Styrelse i august 2012 i gang 
med at se på, hvad man kan gøre for at 
få vendt denne udvikling.
Der er ikke nogen nem vej, - men det 
vigtigste er, at der er en vej!
Styrelsen fik i starten hjælp til at skyde 
arbejdet i gang af projektleder/udvik-
lingskonsulent ved Danmarks Skiforbund 
Tom Jensen og på det allerførste møde af 
sin slags, fastslog Styrelsen, at de værdi-
er, som Landsforeningen Danske Folke-
dansere allerede har er følgende:

Herfra og  
ind i fremtiden

- Fællesskab, sociale værdier
- Motion og sundhed
- Livsglæde
- Videncenter (dragt og dans)
- Gode til at organisere
- Innovativ ledelse
- Kulturbærere
- Alle kan være med
- Professionalisme (dans, dragt)
- Kort fra beslutning til handling
- Professionel administration
- Dedikerede ildsjæle

Og det er jo i sandhed ikke så lidt!

For at kunne ”rykke” og virkelig vende 
en udvikling for en landsforening, er man 
nødt til at kende målet. Og derfor skulle 
der opstilles nogle visioner for Landsfor-
eningen Danske Folkedansere.

Hvad er en vision?
En vision er en fremtidig ønskværdig til-
stand eller et forventet fremtidigt resultat 
skabt af organisationen.

Hvorfor skal man have en vision?
Visionen er nødvendig, fordi det er van-
skeligt at nå et mål, hvis man ikke har 
defineret det.

Hvordan når man sin vision?
Det gør man ved at opstille missioner.
En mission fortæller om formålet med 
vores virke og om den værdi, som vi gi-
ver vores brugere.
Man kan f.eks. se det således, at vi ikke 
alene tilbyder folkedans, men også tilby-
der livsglæde, fællesskab, helse og man-
ge andre ting.
Man når ligeledes sin vision ved at op-
stille værdier, udnævne kerneværdier og 
lave handleplaner for de enkelte kerne-
værdier.
Vores kerneværdier skal være et pejle-
mærke for ALT, hvad vi foretager os.
Kerneværdierne skal sætte dagsordenen 
for vores egne og andres forventninger 
til os.
Dette er meget vigtigt at holde sig for 
øje. For vi har ikke ubegrænsede res-
sourcer. Ressourcer forstået både som 

StyrelSen 



økonomi, medarbejdere og frivilligt ar-
bejde i foreningerne. 
Det vil sige, at når vi satser meget på et 
område, vil der være andre områder, 
hvor der ikke satses så meget. Alle valg 
medfører fravalg …

Hvor skal vi hen?
Det er helt klart, at det, som det handler 
om, er AT STANDSE MEDLEMSNEDGAN-
GEN, VENDE UDVIKLINGEN OG SIKRE 
VÆKST.
Arbejdet med visionerne har medført, at 
Landsforeningen Danske Folkedansere 
på årsmødet den 20.-21. april måtte tage 
landsforeningens formålsparagraf op til 
revision.

Hvilke visioner har vi?
Styrelsen blev enig om, at følgende visi-
oner skal gælde for Landsforeningen 
Danske Folkedansere:
1. lDF skal være et moderne idrætsfor-

bund med en professionel konkurren-
cestruktur

2. lDF skal være førende i viden og ud-
vikling af folkedans og de tilhørende 
dragter.

3. lDF skal være en samlende organisa-
tion for al folkedans i Danmark.

4. lDF vil styrke det internationale sam-
arbejde på alle aktivitetsområder.

Den nye formålsparagraf
På årsmødet den 20.-21. april foreslåes 
følgende formålsparagraf indført:
”At virke for bevarelse, brug og udvikling 
af folkedans, folkedragter og tilhørende 
traditioner”.
MEN MEN i skrivende stund har årsmø-
det ikke fundet sted, så der er ikke yder-
ligere kommentarer hertil lige nu.

Handleplaner
For de enkelte fokuspunkter er der udarbejdet 
handleplaner. Disse anføres her i korthed:

Konkurrencestruktur:
- Der skal udvikles en konkurrencementalitet
- Vi skal afholde et DM, som er forbedret i kvan-

titet og kvalitet
- Vindere af nationale konkurrencer skal tilby-

des at deltage i konkurrencer i udlandet
- Der skal dannes et landshold
- Regionerne skal være en større del af konkur-

rencestrukturen

Pr
- Kendskabsgraden skal øges
- Der skal iværksættes en medlemshvervnings-

kampagne
- Styrke image
- Navn og logo tages op
- Intern PR
- Ny hjemmeside
- Lobby-virksomhed
- Opdatering af materialer
- Tilknytning til øvrige danseforbund

Uddannelse
- Foreningsledelse
- Evne til at undervise på alle niveauer og alle 

aldersgrupper
- Efteruddannelse af instruktører
- Temakurser
- Uddanne undervisere
- Instruktørseminar
- Antal deltagere
- Kvalitetssikring af kurser
- PR
- Ekstern financiering

Forskning i dans
- Opbygge et samarbejde med Foreningen til 

Folkedansens Fremme m.fl.
- Danseudvalg på landsplan
- Udvikling af nye danse
- Kvalitetssikring og fremtidssikring af arkiv

niveaudeling
- Regionerne mht begynderniveau, fortsætter-

hold, konkurrencehold
- Sikre de passende instruktører
- Børnehold
- Ungehold

Samarbejde med regionerne
- Styrke samhørigheden, mere personlig kon-

takt
- Videndeling
- Er strukturen i regionen rigtig?
- Informationsveje/kommunikation
- Definition af roller og forventninger

Missioner
Som tidligere nævnt, opnås visionerne 
ved, at der opstilles missioner for Lands-
foreningen Danske Folkedansere. 
Disse skal gøre det muligt at nå visioner-
ne.
Man var enige om følgende missioner:
a. LDF tilbyder folkedans på alle niveau-

er.
b. LDF bidrager til at udvikle og fastholde 

en professionel konkurrencestruktur 
indenfor folkedans i Danmark såvel 
som internationalt.

c. LDF skaber attraktive rum for forsk-
ning, uddannelse og oplevelser i folke-
dansens verden.

d. LDF vil gennem et aktivt samarbejde 
med Danske Folkedanseres Spille-
mandskreds værne om folkemusikken.

e. LDF værner om den traditionsbårne 
folkekultur og gør viden herom tilgæn-
gelig.

Hvordan kommer vi videre 
herfra?
For at disse ting kan opfyldes, er man 
nødt til at få prioriteret hvilke områder, 
man vil starte med at gøre noget ved. 
Som tidligere nævnt, vil der aldrig være 
ressourcer til at gøre alting på én gang.
Så derfor enedes Styrelsen om følgende:

Fokuspunkter
- Konkurrencestruktur
- PR
- Uddannelse
- Forskning i dans
- Niveaudeling
- Samarbejde med regionerne
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Afsluttende
Landsforeningen Danske Folkedanseres 
visioner skal fra nu af ligge dybt i os alle 
og være ledetråd for alt, hvad vi gør.
Visioner og missioner har været præsen-
teret for regionsledelserne på regionsse-
minaret i marts 2013.
Styrelsen har hermed et fantastisk værk-
tøj til at kunne styre Landsforeningen 
Danske Folkedansere ind i fremtiden.

MEN ingen styrelse i verden kan alene 
drive en organisation.
Vi er helt afhængige af, at alle arbejder 
med.
En stor del af arbejdet skal foregå ude i 
regionerne og det giver os en god mulig-
hed for at udvikle samarbejdet.
Og naturligvis skal der også gøres en 
meget stor indsats i lokalforeningerne.
Kun hvis vi trækker på samme hammel, når 

vi det vi vil og de mål vi har sat op. Vi har 
en fælles opgave. Så vi er priviligerede at 
vi kan gøre det her sammen.
For vi vil jo det samme alle sammen: vi 
VIL folkedansen. Både nu og fremover.

Mange venlige hilsner
LDF Styrelsen

StyrelSen 
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Regionskonkurrence  
for flere regioner
Den 17. marts 2013 afholdt konkurrence-
udvalget, under LDF, og danseudvalget, 
fra LDF region Syddanmark regionskon-
kurrence for flere regioner.
Dagen startede kl. lidt før 13.00 hvor de 
deltagende par ankom og klædte om til 
deres folkedragt, så de var klar til at be-
gynde kl. 13.00, hvor konkurrencen skul-
le starte. Da klokken så rundede 13 bød 
eftermiddagens konferencier Bent Han-
sen velkommen og præsenterede de 8 
forskellige par, dommerne og musikeren.
Herefter var der fællesdans for alle frem-
mødte, så deltagerne kunne blive varmet 
op og vi andre kunne få danset lidt også, 

under ledelse af Rune Pedersen fra Fyn.
Da vi alle så havde danset lidt, så skulle 
konkurrencen for alvor i gang. Deltager-
ne startede med at få en opvarmnings-
runde på 2 min, hvor de kunne genopfri-
ske dansen, så alle aftaler var på plads 
og de kunne høre musikkens særpræg. 
Derefter gik de i gang med at danse 
Bogbinderdansen, som blev danset af 2 
heats, med hvert 4 par i. Efter bogbin-
derdansen var det ikke meget pustepau-
se før opvarmningen til den mere fri Vals 
startede. Bogbinderdansen skulle danses 
som den er beskrevet i hæftet fra Hard-
syssel, hvorimod Valsen frit kunne kore-

ograferes, så der var rig mulighed for at 
vise sine dansekundskaber for de delta-
gende par og dette havde alle de 8 par 
taget til sig, så der blev fremført mange 
forskellige og sjove variationer og koreo-
grafier til valsemelodien. Den 3 og sidste 
dans i konkurrencen var Pariserpolka, fra 
Sønderjylland.
Selve konkurrencedelen sluttede ca. kl. 
14.30, hvor der så igen var fællesdans 
inden kaffepausen. I kaffepausen havde 
arrangørerne sørget for kaffe og kage til 
alle fremmødte. Efter kaffen var der fæl-
lesdans igen, inden medaljeoverrækkel-
sen skulle finde sted.

StyrelSen 
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Lige inden afsløringen af konkurrencens 
resultat og præmierne blev uddelt, fortal-
te overdommer Henrik Larsen hvilke kri-
terier dommerne har vurderet og kigget 
efter under dansen, så de 8 par havde 
dette i klar erindring under afsløringen af 
placeringer og uddeling af præmier. 
Medaljeoverrækkelsen foregik med ud-
deling af 3. pladsen først dernæst 2. og 
til slut den vigtigste, nemlig den de 8 par 
havde danset om at få, 1. pladsen.
De 3 øverste par havde opnået point så 
det kun var 2 point der skilte 1. og 3. 
pladsen.
De 3 præmierede par blev:
1. Anette Larsen og Klaus Kliim Ramsø 

Folkedanserforening 
2. Conny og Poul Graae Ramsø Folkedan-

serforening 
3. Else Merete og Ernst Løndahl Pedersen 

Ramsø Folkedanserforening 
som præmie modtog hvert af de 3 par en 
lille blomst og 2 flasker rødvin.
Efter medaljeoverrækkelsen fik de 8 par 
at vide at de var velkomne til at kontakte 
den ene af dommerne – Birthe Jørgen-
sen, hvis de havde nogle spørgsmål til 
hvorfor de var placeret som de var. Altså 
hvilke områder de eventuelt kunne ar-
bejde med, hvis de ville forøge deres 
chancer for en bedre placering ved en 
eventuel fremtidig konkurrence. Parrene 
måtte også gerne kontakte en af de an-
dre dommere hvis de havde mere lyst til 
det.
Parrene havde også mulighed for at få 
deres pointscore oplyst, så de kunne se 
hvor de lå i forhold til de andre. Den 
pointscore kan man bruge til at finde ud 
af hvor man bør sætte ind henne, men 
kombineret med nogle personlige tilba-
gemeldinger og eventuelle tips fra dom-
merne har man et godt udgangspunkt for 
udvikling af sin dans sammen med sin 
partner.
Efter medaljeoverrækkelsen lykønskede 
parrene de 3 præmierede par.
Som afslutning på dagen havde nogle af 

parrene taget noget boblevand med for 
at fejre resultatet, så alle 8 par skålede 
og talte om dagen, mens de fik klædt om 
og pakket sammen.
Det er efterfølgende kommet mig for øre 
at parrene havde en god dag og syntes 
godt om forløbet af dagen. Samt ikke at 
forglemme at de havde fået endnu en 
god oplevelse med deres dans.
Denne samlede oplevelse af at deltage i 
en konkurrence i dansk folkedans kan 
være sjov og spændende. Man kan gå fra 

StyrelSen 

Kære regioner,
vær venligst opmærksomme på, at de ting der skal offentliggøres under ”det sker 
i din region” eller på bagsiden af bladet i aktivitetskalenderen, skal meddeles 
sekretariatet i deres funktion af bladredaktører.
tak for hjælpen!

Mange venlige hilsner
Marianne og Dorthe

en konkurrence, om end ikke med en 
præmie eller pokal så med nye bekendt-
skaber, en anden måde at tænke på sin 
dans på og ikke mindst den glæde der 
kommer ved at danse vores danske fol-
kedanse.

Morten Lisberg,  
på vegne af danseudvalget  

i region Syddanmark
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Du kan læse meget mere om kurserne på www.folkedans.dk 
– se under kurser – eller du kan læse om kurserne i Trin og 
Toner i februar nummeret.
Det bliver i år Ole Nurdug Jensen, der har det kulturhistori-
ske foredrag mandag formiddag. Glæd dig i år er emnet: 
Sanglege.
Takket være et af vore trofaste medlemmer har Landsfor-
eningen Danske Folkedansere igen i 2013 mulighed for at 
uddele to fripladser til henholdsvis en instruktørkursist og 
en dansekursist. 

instruktør:
Fripladsen skal i følge giveren gå til den yngste instruktør-
kursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én 
gang i uddannelsesforløbet blive betænkt med en friplads.

Dansekursist:
Fripladsen her gives til den yngste dansekursist på 16 år el-
ler derover. Den samme kursist kan kun én gang over en 
periode på 4 år blive betænkt med en friplads.

Betingelser for begge kurser:
Betingelser for at komme i betragtning til en friplads på 
begge kurser er, at kursisten ikke modtager tilskud fra en 
forening eller fra en kommune og at kursisten er medlem af 
Landsforeningen Danske Folkedansere.

Der vil på Bjerringbro blive uddelt skema for ansøgning om 
friplads til alle kursister.
Oplysning om hvilke kursister, der har fået tildelt en fri-
plads, offentliggøres i forbindelse med overrækkelse af ud-
dannelsesbeviser den sidste kursusdag.
Vi glæder os til at kunne uddele de to fripladser ved in-
struktør- og dansekurset i 2013. Jeg håber, du har tilmeldt 
dig kurset for måske er det dig, der er den heldige person til 
en friplads. 
Har du glemt at tilmelde dig - kontakt kursuslederen  
ak@folkedans.dk eller ring på 2341 2044 om plads på kur-
serne …
Vi ses på Bjerringbro!

Anne Kathrine Clausen
Kursusleder

Har du 
husket at 
tilmelde 
dig årets 
bedste 
tilbud?
instruktøruddannelse og 
dansekursus på nørgaards 
Højskole i Bjerringbro i dagene 
30. juni til 6. juli 2013

KUrSer 



Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013 9 

Efteruddannelseskurset på Høng Land-
brugsskole indeholder også i år nogle 
emner, som vi tror vil interessere såvel 
den nyuddannede som den mere rutine-
rede instruktør. Også instruktøraspiranter 
og erfarne dansere er velkommen på 
kurset.
Som traditionen byder, vil der også i 
2013 være 2 hovedtemaer for kurset.

Det er bare polka – eller hvad?
Polkatrinet bliver jo brugt i rigtig mange 
danske folkedanse og vi er vel tilbøjelige 
til at sige at polka er polka, men der fin-
des jo et stort antal rytmiske og trin-
mæssige variationer af dette trin.
Birthe Jørgensen vil være instruktør på 
dette område og tage alle disse variatio-
ner op og det vil selvfølgelig give en 
masse forskellige danse hvor polka ind-
går på en eller anden måde. 

Danse fra Fyn og omliggende øer 
– på langs og på tværs.
Vi kender vel alle ”Tre ting” og ”Dronnin-
gens Dans” men det er jo langt fra hele 
sandheden. 
Anette Bech-Dalstrup vil tage os med på 
en rundtur i områdets mange spænden-
de og sjove danse. 
Der findes jo et righoldigt program når vi 
taler om Fyn, Tåsinge, Langeland, Aver-
nakø o.s.v.
Rækkedansene er jo er blevet populære 
igen rundt omkring og det vil Anette bru-

ge som undertema på kurset. Det kan så 
også godt være at der kommer en ræk-
kedans eller to fra andre områder i Dan-
mark.
Eller sagt på en anden måde som i en 
sang af Lasse og Mathilde:  ”Fyn er fin”.
Birthe Jørgensen havde vi jo fornøjelsen 
af at have som instruktør sidste år, og vi 
glæder os til at byde hende velkommen 
igen, og samtidig siger vi velkommen til 
Anette Bech-Dalstrup som ny instruktør.
Som spillemænd på kurset kommer Chri-
stoffer Thorhauge Dam og Jonas Kong-
sted Frederiksen.

Kursussted:

Høng Landbrugsskole
Finderupvej 8
4270 Høng

Ankomst og afrejse:

Fredag den 16. 8. 2013 kl. 18,00
Søndag den 18. 8. 2013 kl. 14,00

Indkvartering:

Fortrinsvis på 2 personers elevværelse 
med eget bad og toilet.
Alt sengetøj og håndklæder medbringes.

Kursuspris:

Kursus, ophold og forplejning:  1.850 kr.
LDF tilskud til  
foreningsmedlemmer 650 kr.
Din LDF-foreningsmedlemspris 1.200 kr.

tilmelding og betaling:

Tilmelding skal ske på den elektroniske 
formular og betalingen skal ske med be-
talingskort ved tilmeldingen. 
Tilmeldingsformularen finder du på  
www.folkedans.dk under Kurser/Efterud-
dannelse for Instruktører/Høngkurset.
Tilmeldingsfrist er 1. juli 2013. 

Ved afbud op til 14 dage før kurset tilba-
geholdes 10% af kursusprisen i admini-
strationsgebyr. Se i øvrigt afbudsreglerne 
på www.folkedans.dk under Kurser.

Har du spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte:

Kursusleder:

Egon Agerskov
Villavej 14
4340 Tølløse
tlf.: 5918 6338
E-mail: egon@agervilla.dk

Med venlig hilsen  
og på gensyn i Høng

Egon Agerskov

Efteruddannelses kursus på 
Sjælland 16.-18. august 2013
Har du hang til inspiration? – så kom til Høng

KUrSer 
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Praktisk og teoretisk uddannelse 
i danske folkedragter
7. – 13. September 2013 på 
nørgaards Højskole i Bjerringbro

Uddannelsen er baseret på faste hold ef-
ter det antal år, man har deltaget, men 
med fællestimer om aftenen. Den omfat-
ter 6 hold, som skal tages i rækkefølge. 
Ved afslutningen har man gennemgået 
de grundlæggende ting, som vi finder 
brugt på danske folkedragter, indenfor 
tilskæring, syteknik og broderi.
Man får desuden gennem foredrag og 
studier af gamle dragtdele kendskab til 
den kulturhistoriske baggrund for 1700- 
og 1800-tallet, som er den periode, hvor 
dragterne blev brugt.  

Fagene på de enkelte hold:
Hold 1:

Syning af forskellige stingtyper, almen 
dragtlære, syning af særk, syning af slid-
sebunde, pynt på særke og skjorter, tam-
burering, syning af knæbukser og strik-
ning af strømper og nattrøjer.

Hold 2:

Tilskæring af bukser, stil og snit, syning 
af rynket skørt, syning af huer, syning af 
skulderstykker og håndlinninger, syning 
af hvide knapper og knaphuller virkning 
af bånd og knytning af snore.

Hold 3:

Syning af bul, syning af sløjfer, påteg-
ning af broderi, tylstrækning, syning af 
lægget skørt, stil og materiale, tilskæring 
af veste, hue- og tørklædebroderi og ma-
terialelære.

KUrSer 

Hold 4:

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

Hold 5:

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

Hold 6:

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

Fællestimerne om aftenen vil i år komme 
til at omfatte fremvisning af dragter, ud-
stilling af gamle dragtdele, foredrag ved 
Anna-Margrethe Jonsson, som vil fortæl-
le om Hvide syninger fra Falster endvi-
dere vil etnolog Inge Christiansen fra Kø-
ge Museum holde foredrag om dåbstøj og 
dåbsskikke.    

Undervisere:

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

Kursusleder:

Inge Sølling, Bjerggården 18, 3. th., 2635 
Ishøj
Telefon 4373 1099 eller mobil 2763 1929
Email: solling@ishoejby.dk

Ankomst:

Lørdag den 7. september fra kl. 15.00

Afrejse:

Fredag den 13. september kl. 9.30 

Indkvartering:

Dobbeltværelse med opredning og fæl-
lesbad: intet tillæg
Dobbeltværelse med eget bad:  
tillæg kr. 400 ( dvs. 200 kr. pr. person)
Enkeltværelse med fællesbad: 
tillæg kr. 400
Enkeltværelse med eget bad: 
tillæg kr. 600

Kursuspris: 5.900 kr.
LDF tilskud 2.300 kr..
Din medlemspris: 3.600 kr. 
Prisen er inklusiv kursusmaterialer

Tilmelding senest den 1.juni 2013
Via hjemmesiden www.folkedans.dk

Du kan også bede om at få et tilmel-
dingsskema på Danske Folkedanseres 
Sekretariat,  tlf.. 6618 5860, 
folkedans@folkedans.dk

Optagelse:

I løbet af august vil det blive meddelt 
hver enkelt, om man er optaget på kur-
set. Samtidig vil man modtage girokort til 
indbetaling. Kursister, der allerede er på-
begyndt uddannelsen, kan regne med 
optagelse.

Håndarbejde med tradition
instruktøruddannelse DrAGT
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KUrSer 

Håndarbejde med tradition
instruktøruddannelse DrAGT
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Det rene GULD-broderi
I dagene 21. – 24. februar var vi 24 
dragtpiger, der mødtes på Brenderup 
Højskole for at deltage i efteruddannelse 
i dragtsyning. Emnet var denne gang 
’Guld-broderi’. 
Guld-(og sølv)broderi kendes mest fra 
huenakker på Hedebo egnen, men metal 
broderi er også brugt til huenakker fra 
andre steder på Sjælland og på skulder-
tørklæder og håndlinninger på Amager.
Vores underviser, Lizzi Damgaard fra Kir-
kelig Kunst, havde lavet et godt materia-
le og der var hele tiden noget at lave – 
også selv om vi umuligt kunne se in-
struktionerne alle sammen på en gang. 

KUrSer 

Efteruddannelse i 
dragtsyning

Der var planlagt lidt mellemarbejde vi 
selv kunne klare.
Lizzi viste os utrætteligt, hvordan det var 
bedst at gøre for at opnå de fine blanke 
flader syet over pap, dette kaldes 
sprængning. Det kræver øvelse og tager 
lang tid at lave. Det er det hele værd og 
bliver til sidst utroligt smukt.
Der blev også tid til at afprøve broderi 
med pailetter og cantiller. Disse bruges til 
at fylde ud mellem de flade sprængnin-
ger.
Vi boede dejligt på Brenderup Højskole – 
vi fik dejlig mad og de øvrige elever på 
skolen var meget interesserede i, hvad vi 
lavede.

Forstanderen er stadig ikke kommet sig 
over, hvor stille 25 kvinder kan være, da 
han gik igennem salen hvor vi syede. 
(Han kom forbi på et tidspunkt, hvor vi 
var meget koncentrerede.) Der var gode 
grin og venskabelige drillerier på tværs 
af bordene, især når Hop-si-gokkerne (de 
små 3-5 mm lange stykker af cantille) 
hoppede rundt på vores broderi/ på bor-
det/ på gulvet i stedet for at blive fanget 
af vores meget fine broderinåle med sil-
ketråd.
Som altid en fornøjelse at være sammen 
med jer ’sypiger’. Tak for et godt kursus 
og på gensyn.

Gudrun Hjerrild
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Stævne 

Magasinet BUNAD
Skandinavias eneste
magasin om bunader og 
folkedrakter

Ja takk! Jeg vil gjerne abonnere på Magasinet BUNAD
Pris KUN kr. 238,- (NOK) pr. år. (2 utgaver rett i postkassen.)

Navn: .............................................................................................

Adresse: ........................................................................................

Postnr./Sted: .................................................................................

Land: .....................................

Send kupongen til Magasinet BUNAD AS. Pb. 93, 3441 Røyken, Norge
Du kan gjerne bestille på telefon +47 31 28 09 10.
Du kan også bestille direkte på: www.bunad-magasinet.no

I Magasinet BUNAD finner du fyldige reportasjer og 
flotte bilder av bunader og folkedrakter fra hele Norge. 
Vi presenterer også danske og svenske drakter. Bli kjent 
med mange av våre dyktigste bunadtilvirkere, sølvsmeder, 
historikere og andre spennende personer som har masse 
kunnskap om vår draktskatt! 

Besøk våre internettsider: www.bunad-magasinet.no

Fo
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d
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ss

n
es

Abonnér på

Magasinet

BUNAD.

Kun NOK 238,-

På landsstævnet i Hundested er der om 
torsdagen d. 18. juli 2013 et rigtig
godt tilbud både til jer, der er med på 
stævnet, men også til alle andre børn
og unge, der spiller musik. Se her:

Dagen starter kl. 10.00 med workshops i 
Hundested Hallen, Stadionvej 42,
3390 Hundested. Her vil I få rig mulig-
hed for at spille folkemusik sammen
med gode instruktører, der vil være med 
fra først til sidst.

Dagen slutter på havnen kl. 17.00 – 
17.30, hvor I viser alle i byen et show,
som ikke kan blive andet end vellykket.

Det vil være gratis at deltage, men nød-
vendigt med tilmelding senest d.
31. maj 2013, til:
Formand for musikudvalget
Birger Jensen
Telf.: 48278708 – mobil 21256911
E-mail: birger@birjen.dk

Vil du vide mere, er du velkommen til at 
kontakte:
Hans Erik Larsen og Birthe Jensen
Telf.: 44650636

Vi håber på at få besøg af mange spille-
glade børn og unge, og glæder os
til en rigtig dejlig dag.

Invitation til  
musikalsk B&U-dag
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… Skal du også til Hundested

Udstillingen  
"skjulte skatte"

Udstillingen ved årets landsstævne indeholder 
dele fra Landsforeningen Danske Folkedanseres 
studiesamling af dragtdele fra før 1850 og der er 

dragtdele fra hele Danmark.

Hvis du/I kommer til Hundested før stævnet, er 
der mulighed for at besøge udstillingen inden 

stævnets start.

Der er fernisering den 30.6.2013 
og herefter er udstillingen åben 2 x 4 dage 

inden stævnets start. 
Fra 1. til 4 juli og igen 8. til 11. juli alle dage 

inklusive fra kl. 12 til 16, der er gratis adgang.

Under stævnet vil udstillingen være åben fra 15. 
juli til og med 19. juli kl. 10-16. 

Her vil der være mulighed for rundvisning ved 
tilmelding, se stævneprogram.

Geografisk finder man udstillingen på Fyrgården, 
Fyrstien 1, 3390 Hundested.

Fyrgården er nabo til Knud Rasmussens Museum, 
så kør efter skiltningen dertil og du finder nemt 

Fyrgården. 

Vi ses i Hundested …  jeg kommer

Har du husket at melde til, du kan stadig nå det, der er stadig ledige pladser.  Til-
meldingerne slutter d. 1. juli, men der er ingen grund til at vente så længe.

Maden
Du kan stadig nå at bestille mad. Det er vores værtsforening i Hundested (GDV), 
der sørger for maden (ikke det lokale cafeteria), det er dejligt, at vi kan få et godt 
hjemmelavet måltid. 

Hjemmesiden
Vi har desværre haft nogle ændringer  til hjemmesiden her i foråret, mest vedr. 
dansekurser og til B&U-siderne, check lige om ændringerne påvirker dine tilmel-
dinger.  Hvis ja, så kom en tur forbi kontoret i hallen så vi kan få det løst.

B&U-dag DAnS oG MUSiK Torsdag 10.00 – 17.00 (Betweens og ung)
B&U-dag med mulighed for at deltage i danseworkshop, der skal kulminere i et stort 
og herligt show på havnen om eftermiddagen. Her får du rig mulighed for at danse 
og spille sammen med andre, kendte som ukendte, og være med til at vise alle byen 
og omegnens borgere, samt alle andre interesserede, et show som ikke kan blive 
andet end vellykket .  Tilmelding nødvendig – Instruktør Rikke Rasmussen.

Udflugterne
Det er dejligt, at så mange har meldt sig til ud-
flugterne.  Vi forsøger at gentage nogle af de 
ture der allerede er udsolgte, vi arbejder også 
med at arrangere en guidet tur til udstillingen 
af sandskulpturer. Vi opdaterer hjemmesiden ef-
terhånden som aftalerne falder på plads.     

Svømmehal
Vi har fået særlig favørpris til svømmehallen i 
Frederiksværk, mod forevisning af stævnemærke, det koster kun 10 kr. for børn og 
Pensionister og 20 kr. for Voksne.

Camping 
Sølager Strand Camping - mail@solagercamping.dk  -    Tilbyder 10 % rabat på 
plads med  Telt eller Campingvogn under landstævnet.

… jeg skal også til Hundested i år, vi ses

… jeg skal også  
til Hundested i år, ses vi?

Stævne 
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… Skal du også til Hundested

Udstillingen  
"skjulte skatte"

Udstillingen ved årets landsstævne indeholder 
dele fra Landsforeningen Danske Folkedanseres 
studiesamling af dragtdele fra før 1850 og der er 

dragtdele fra hele Danmark.

Hvis du/I kommer til Hundested før stævnet, er 
der mulighed for at besøge udstillingen inden 

stævnets start.

Der er fernisering den 30.6.2013 
og herefter er udstillingen åben 2 x 4 dage 

inden stævnets start. 
Fra 1. til 4 juli og igen 8. til 11. juli alle dage 

inklusive fra kl. 12 til 16, der er gratis adgang.

Under stævnet vil udstillingen være åben fra 15. 
juli til og med 19. juli kl. 10-16. 

Her vil der være mulighed for rundvisning ved 
tilmelding, se stævneprogram.

Geografisk finder man udstillingen på Fyrgården, 
Fyrstien 1, 3390 Hundested.

Fyrgården er nabo til Knud Rasmussens Museum, 
så kør efter skiltningen dertil og du finder nemt 

Fyrgården. 

Vi ses i Hundested …  jeg kommer

19.11.2010: Så er vi ankommet til vores 
nye logi for de næste mange måneder: 
En mark ved en landbrugsejendom lige 
udenfor Aabenraa. Turen hertil fra Mari-
bo med kranbil gik fint, selv om chauffø-
ren syntes, vi var lidt overvægtige. Men 
det er med os som med mennesker: Det 
er det indre, det kommer an på!

18.07.2011: Hold da op et rend, der har 
været her den seneste tid! Folk har hen-
tet stort set alt, der var indeni os: En hel 
masse skilte, nr. til campingenheder, 
rengøringsartikler, legesager, fanestati-
ver, fryseelementer, opslagstavler, stati-
ver, hylder, reoler, afskærmningsplader, 
giner og alt muligt andet. Der har ikke 
været ro ét eneste øjeblik! Nu står vi så 
her og føler os lidt tomme indeni ...

20.07.2011: Der er vist stor fest inde i 
Aabenraa i disse dage. Når vinden er i 
den rigtige retning, kan vi høre en masse 
glad spillemandsmusik derinde fra og i 
går lød det grangiveligt, som om nogen 
dansede ude i vandet ved Sønderstrand!!

Fra landsstævne-
containernes dagbog

23.07.2011: Tak skal I ha’, hvor det reg-
ner! I dag blev alt vores indhold bragt til-
bage igen. Vi var lidt bange for, at de vil-
le fylde det hele ind i os igen, for det 
meste af det var simpelthen bare så vådt, 
men heldigvis blev det sat til tørre i la-
den lige her ved siden af. Ellers ville vi 
også være blevet noget mugne!
De så godt nok noget trætte ud, de folk, 
der kom med tingene, men også meget 
glade.

29.07.2012: De siger, der ikke er brug 
for os denne sommer, fordi der ikke er 
Landsstævne. Det gør nu ikke noget – vi 
har det fint her og nyder den flotte ud-
sigt ud over markerne. Engang imellem 
kommer der én og checker, at vi stadig 
har det godt og skifter fugtposen i den 
ene af os. Vi bøvler desværre begge med 
lidt inkontinens ...

28.04.2013: Der er længe gået rygter 
om, at vi snart skal flytte til Hundested 
og i dag kom der 4 personer fra Aaben-
raa og Omegns Folkedansere for at gøre 

os rejseklare. Nu er vi begge ryddet op, 
der er skrevet lister over hvad vi indehol-
der og alt er pakket omhyggeligt , så vi 
kan gøre så godt et indtryk som muligt 
på vores nye værter. 
Vi har hørt, at der skal foregå mange 
spændende og sjove ting i Hundested og 
at vi får en plads lige ved siden af hal-
len, så vi kan få det hele med. Nøj, hvor 
vi glæder os!!

Mange hilsner fra
de to stævnecontainere

PS: Billederne er fra den dag i april, hvor 
vi blev pakket. Det var godt nok lidt koldt 
at stå med åbne døre i fire timer ...

Stævne 
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SPiLLeMAnDSKreDSen
 29.06.-06.07. Spillemandsuddannelsen, Bjerringbro
 15.-20.07. Landsstævne, Hundested
 16.-18.08. Temakursus, Høng
 13.-19.10. Forspillerkursus, Brenderup

reGion SYDDAnMArK
 07.-09.06. Sommertræf, Assens
 21.06. Sommerbal på Skamling

reGion SJÆLLAnD
 07.06. Sommerstævne, Køge
 04.08. Håndværkets Dag, Maribo
 11.08. Folkedansens Dag, Holbæk

længst med at spille det, publikum vil 
høre. Kenneth har sammen med Karl og 
Karl Skaarup 4 været på Orkneyø. Det 
var en kæmpe oplevelse og Karls første 
rejse udenlands. Desuden spiller Karl 
Skaarup 4 til baller rundt om i Danmark. 
Støttet af Thisted Kommune, Region 
Nordjylland og en lang række fonde har 
Jørgen Vestergaard lavet denne doku-
mentarfilm, som er både autentisk og 
underholdende. Karl Skaarup spiller til 
bal og koncert sammen med meget yng-
re musikere og fortæller om sit lange liv. 
Kristian Bugge fortæller om sit første mø-
de med Karl i forbindelse med, at kon-
servatoriet tog rundt i landet og besøgte 
forskellige traditions spillemænd. Det 
stod hurtigt klart for Kristian, at der i Thy 
hos Karl var noget ganske særligt, som 
Kristian gerne ville lære mere af. Kristian 
fik lokket Karl til at lære fra sig. Det har 
været meget inspirerende for Kristian at 
lære den levende tradition og meget fa-
scinerende at finde ud af, at Karl er et di-
rekte link til de ældre spillemænd, han 
har lært traditionen af. Det fremadstor-
mende band, Habadekuk, som Kristian 
spiller i, spiller med stor respekt numre, 
de har lært af Karl og er Karl med dem 
på scenen, kan man se respekten for Karl 
og det, han kan, lyse ud af bandets med-
lemmer. 
På filmen fortæller danseforsker Anders 
Christensen, Dansk folkemindesamling, 
også om Karl. Anders er meget optaget 
af Karls frie tilgang til melodien, og selv-
om der leges over melodien, så er musik-

Karl Skaarup fra Koldby i Thy er en le-
gende i dansk folkemusik. 
Karl spillede til høstfest på sin lille enra-
dede harmonika, da han var fire år. 84 år 
senere spiller han stadigvæk med stor 
lyst og kunnen. Karl lærte sig selv at 
spille i smug, da han gik hjemme sam-
men med mor. Karls mor sang de gamle 
melodier, og Karl lærte hurtigt at spille 
dem efter gehør. 
Efterhånden opdagede familien, at Karl 
havde talent, og der blev indkøbt en en-
radet harmonika for 21,-kr. I konfirmati-
onsgave fik Karl en treradet harmonika, 
som havde kostet 140,-kr. Og året efter 
tog Karl turen til Thisted sammen med 
sin far, der havde set en femradet har-
monika til 1800,-kr. 
Karl kom med de gamle spillemænd ud 
at spille. Karl havde sit eget repertoire, 
som han havde lært af sin mor, og des-
uden lærte han en masse af de gamle 
spillemænd. 
Karls harmonikaspil er karakteristisk og 
præcist med masser af finurlige triller og 
forsiringer. Karl fortæller, at det for ham 
er vigtigt at gøre musikken til sit eget. 
Desuden er danserne vigtige, det er dem 
Karl spiller sin musik for. ”Det er en ny-
delse at spille for nogen, der er gode til 
at danse”. Og som Kenneth Krak beskri-
ver det på filmen, så er ingen aftener 
ens. Karl er god til at lure danserne, og 
spiller det, der passer til den aften – af 
samme grund er der så heller ikke noget 
program til en aften sammen med Karl. 
Som Karl selv konstaterer, man kommer 

Spillemanden
ken samtidig vanvittig rytmisk. Det er ty-
deligt at Karl er enormt opmærksom på 
danserne, og i stilen høres tydeligt en af 
de gamle spillemænd – Viggo Post. 
Filmen ruller nu tilbage til Karls egen for-
tælling om sit møde med Viggo Post – en 
rigtig spillemand. Karl ser Viggo som en 
af sine læremestre. Og sløjfen bindes på 
filmen smukt sammen med, at Habade-
kuk spiller melodien, Viggo Post. En me-
lodi de spiller med stor følelse og der-
med gør til deres egen – sammen med 
Karl. 
En fantastisk og særdeles vigtig støtte i 
Karls liv er hans hustru Lilly. Hun følger 
med og kører gerne Karl, når han skal ud 
at spille lokalt. 
En film der absolut må ses. Filmen varer 
39 min. og kan købes på DVD sammen 
med den ældre og beslægtede "Æ Tinu-
ser" (29 min. 1979). Og fortællingen om 
”Æ Tinuser” minder jo til forveksling om 
fortællingen om Karl. Den handler om tre 
brødres liv som spillemænd, egnens fest-
musikere, der spillede til mangen en fest. 
Kulturarv – kulturhistorie – vi kan også 
blot skrive ordene hver for sig, det æn-
drer ikke ved, at dette er vigtigt og unikt. 
Historien er fortalt for, at den kan blive 
hørt og set, og det vil jeg klart anbefale. 
Ud over at vi her får en masse at vide om 
Karl og hans liv, så får vi samtidig histo-
riens vingesus om spillemænds liv før-
hen. 
På sin egen beskedne måde fortæller 
Karl over en kop kaffe om sit liv som mu-
siker. Vi oplever her et, for os, særdeles 
vigtigt stykke kulturarv. Det er én af de 
sidste chancer for at høre historien om 
spillemandens liv live. 

Filmen kan købes hos Spillemands-
kredsens forlag på www.spillemands-
kredsen.dk eller ved henvendelse til  
Jørgen Vestergaard på e-mail 
vestergaard.film@gmail.com. 

Dorthe Linde Jørgensen 

Spillemands-
kalenderen

-en film om Karl Skaarup 
-en film af Jørgen Vestergaard 

SPIllemAnDSKreDSen 
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er skrevet om Rannok, at de er en rå-
svingende dansk folk duo. Og det er en 
meget rammende beskrivelse. Rannok 
består af Michael Graubæk på violin, 
bratsch og step og Theis Langlands på 
piano og trædeorgel. De to formår at 
skabe en fantastisk intensitet i musik-
ken, men respekt for det, de har med at 
gøre. Flere af numrene er medleys, hvor 
2-3 melodier bindes elegant sammen, 
nogle gange glider melodierne umærke-
ligt fra den ene til den anden og andre 
gange er der næsten et break, når der 
skiftes melodi. Der er et frækt overskud 
til lige at lege over melodierne. De to 
musikere supplerer hinanden fornemt og 
lader melodierne flyde og smelte sam-
men, det hele løfter sig op for dernæst at 
fade ud, der sker hele tiden noget i mu-
sikken. Alle instrumenter er melodibære-
re undervejs, og der gives hele tiden 
plads til det næste.
De udvalgte numre er alt lige fra numre 

fra de gamle spillemandsbøger fra Brdr. 
Bast, over traditionelle folkedansemelo-
dier til nye kompositioner af duoens 
medlemmer. 
Med Cd´en følger en lille beskrivelse af 
de enkelte melodier, så man kan oriente-
re sig om, hvad det er de spiller, og hvor 
de har musikken fra.
De er begge anerkendte folkemusikere, 
der har vundet diverse priser. Duoen har 
spillet koncerter i både Canada og Euro-
pa og med denne Cd er det helt sikkert/
forhåbentlig, ikke det sidste, vi har hørt 
til dem. 
Udover de 2 gruppemedlemmer har de 
gæster med på Cd´en. Ale Carr fra Sveri-
ge på Citern og Sonnich Lydum på har-
monika og mundharper. 
Tjek dem ud på www.rannok.dk eller 
www.folkshop.dk og du kan naturligvis 
også kontakte gofolk på www.gofolk.dk 
eller tlf. 75722486

Dorthe Linde Jørgensen

Sikke en rigdom vi har på folkemusiksce-
nen i Danmark. Der er stor bredde og 
meget alsidighed og stadigvæk bevæger 
alle orkestre på denne cd sig indenfor 
folkemusikgenren.
Folkeviser præsenteres med alt fra 
smukke klare stemmer til de lidt mere 
hæse og rå stemmer, fortolket efter den 
enkeltes bud på at synge denne genre. 
Og med dette, som med så meget andet, 
er der ingen sandhed, alles fortolkning er 
velkommen.
Udover sangen er der mange instrumen-
talnumre. Instrumenterne deler rollerne 
fra at være melodibærende til at være 
rytmisk understøttende. Der er alt fra vi-
olin riffs, basklarinet underlægning, har-
monika, guitar over til percussion, der er 
også enkelte numre med messing – jo 
den danske folkemusikscene har et bredt 
repertoire for hvilke instrumenter, der 
bruges – og det er fedt. Folkemusikgen-
ren er lige så bred som alle andre musik-
genrer, og det er vigtigt, vi får øjnene el-
ler måske rettere ørerne op for dette. Vi 

Danish Roots – growing in the world 2013
Desuden er der sidegevinst i form af 
endnu en CD med et timelangt engelsk 
sproget radioprogram med Morten Alfred 
Høirup. 
Programmet er ligeledes et reklamepro-
jekt fra Danish Roots. Morten Alfred re-
klamerer for Dansk folkemusik, fortæller 
om Danmark og traditioner forbundet 
omkring folkemusikken gennem tiden. 
Han afspiller både nye og gamle lyd ek-
sempler. 
Hvis I gerne vil høre mere kan I gå på 
www.danishroots.eu.
Jeg kan kun anbefale at I prøver at lytte 
til nogle af orkestrene, I kan helt sikkert 
også finde mange lyd eksempler på de 
forskellige orkestres hjemmesider.
God fornøjelse.

Dorthe Linde 
Jørgensen

går hver især med vores egen ide om, 
hvad dansk folkemusik er. Og den ide, er 
jo ikke forkert, tværtimod, men denne CD 
kan åbne op for også at få hørt det, man 
aldrig ellers får hørt. CD´en er lavet for at 
præsentere den danske folkemusik ude i 
verden og forhåbentlig også herhjemme, 
så vi får den fantastiske musik ud til 
mange flere mennesker. 

Her kommer listen over de 20 orkestre, 
der er på cd´en, kender du dem alle?

•	 Asynje
•	 Trias band
•	 Phønix
•	 Fromseier/

Hockings
•	 Jansberg band
•	 Nordens tone
•	 Svøbsk
•	 Tradish
•	 Himmerland
•	 Jensen og Bugge
•	 Elof og Wamberg

•	 Rikke Lie
•	 Poul Banks
•	 Fjärin
•	 ULC
•	 Fiddling Faroes
•	 Andreas Tophøj 

og Rune 
Barslund

•	 Helene Blum
•	 Over Sundet
•	 Carl Erik 

Lundgaard

Rannok – Dejodejo Go 2013
Glad i låget – ja undskyld udtrykket, men 
det var det absolut første, jeg tænkte, jeg 
blev, da jeg startede Cd´en. Livsbekræf-
tende, kraft og nerve, ja stærke følelser 
der rammer én lige med det samme. Der 

SPIllemAnDSKreDSen 
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Ny næstformand i Nordlek 2015
Det er med glæde at vi kan byde vel-
kommen til Henning Søndergaard An-
dersen, Brande som Spillemandskred-
sens repræsentant i Stævneudvalget i 
forbindelse med Nordlek 2015 i Viborg. 
Formand i udvalget Lone Schmidt, Pad-
borg har tidligere arbejdet sammen 

med Henning i landsstævneudvalg, så 
Nordlek 2015 er i gode hænder. En stor 
tak til Poul Erik Damgaard, Skive, der 
har varetaget hvervet indtil nu, men 
må stoppe pga andre gøremål.

Michael S. Petersen,  
formand DFS

SPIllemAnDSKreDSen 

Projektet for unge spillefolk er nu i gang 
– men du kan stadig nå at komme med! 
Rasmus har haft den første workshop-
dag og alle er klar til at komme til Hun-
dested og spille.
Musikudvalget arbejder på at finde de 
rigtige tider til dette – bl.a. bliver der 
Spillemandsbal med de unge.
Formål med projektet: At samle en større 
gruppe / et orkester, der skal ud for at 
spille til dans til festivaller og stævner – 
f.eks. spille til bal/legestue i Hundested 
sommeren 2013, i Frederikshavn 2014 og 
til Nordlek i Viborg 2015 osv. Måske kan 
der opstå en ”ung elitegruppe”, der tager 
til festival i udlandet.
Senest ved sidste spilledag den 25.maj 
besluttes det videre forløb for sommerens 
og næste års aktiviteter. Projektet er gra-
tis for medlemmer af DFS.
Nærmere information: Følge med her i 
bladet – eller besøg DFS hjemmesiden: 
www.spillemandskredsen.dk 
Yderligere information på  
www.spillemandskredsen.dk eller ring/
skriv til Ingolf på 86 95 16 25 -  
inryni@hotmail.com

 Hilsen Ingolf

JADA! – Musikudvalget er i skrivende stund (1.april) nået forbi 50 spille-
mænd m/k, som er tilmeldt stævnet i Hundested i uge 29. Det er rigtig flot 
og vi glæder os til at lave en god vagtplan, så vi kan levere masser af god 
musik til dansen over hele stævnet. Men vi vil da gerne være flere spille-
folk – og mange af de tilmeldte er jo gengangere, som ved, hvad de går 
ind til. Men nu er chancen for at få nye folk med – altså spillemænd, der 
ikke tidligere – eller måske for flere år siden – har deltaget i landsstævne.
Det er fortsat muligt at melde sig – og husk at du som aktiv spillemænd 
ikke skal betale stævnebillet, men kun ophold, logi, udflugter osv. Aktiv 
spillemand betyder at man er på vagtplan til nogle aktiviteter med lege-
stuespil om aftenen samt deltager i træninger og opførelse af Spille-
mandskoncerten. Det er en god og mangeårig tradition at spille sammen i 
stort orkester – og der er altid stort publikum til denne begivenhed på 
stævnet. I år sker dette under ledelse af en af ”de gamle og erfarne rotter” 
i faget: Rene Axelsen, som virkelig kan styre et orkester og som også har 
stået for at arrangere al musikken i stemmer til de forskellige instrumen-
ter. Selve nodematerialet vil også blive ”årets udgivelse” i DFS i 2013.
Der er desuden workshops for spillemænd, mulighed for ”gadespil” og 
Havnespil og meget andet. Og hvis I er nogle stykker, der genre vil vise 
jeres kunden på en scene eller til dansespil i løbet af ugen – ja, så kom 
blot – vi skal nok finde plads og sted til jer i programmet. Det er altså en 
unik mulighed for at blive mere kendt i folkemusik og folkedansekredse. 
Der sker meget andet, men her henviser vi til det fyldige program på 
hjemmesiden – www.hundested2013.dk .
Så kig dig omkring og overvej om du selv skal med? Eller hvem du kender 
som du gerne vil følges med. Tilmelding sker direkte inkl. betaling via 
hjemmesiden www.spillemandskredsen.dk . Skulle du mod forventning 
have problemer – eller bare nogle spørgsmål – er du velkommen til at 
kontakte Musikudvalget i Hundested eller Styrelsen, så skal vi nok hjælpe.
Vi glæder os til at se rigtig mange spillefolk i Hundested til sommer.

Musikudvalget – Birger Jensen, DFS

Projektet  
for unge  
spillefolk

Er der plads  
til flere Spillefolk  

i Hundested?
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Hvis man ser sig lidt omkring på vores 
hjemmeside – www.spillemandskredsen.
dk, kan man i afsnittet ”Kurser” støde på 
noget, der kaldes EMNEKURSER. Er man 
tilpas nysgerrig, klikker man videre og 
får så præsenteret begrebet EMNEKUR-
SER samt en liste med forslag til indhold 
i sådanne kurser. 
Tanken er, at EMNEKURSERNE skal fun-
gere som mere ”nørdede”, specialiserede 
supplementer til de større kurser under 
Spillemandskredsen (”Spillemandsud-
dannelsen – Bjerringbro”, Inspirations-
kursus i Snoghøj (”Nytårskurset”), ”Tema-
kursus i Høng”, ”Efteruddannelseskursus” 
samt ”Forspillerkursus”), og at de kun ud-
bydes, hvis medlemmerne aktivt efter-
spørger dem.
Nu kunne man tro, at det her med EM-
NEKURSER er noget helt nyt, som kur-
susudvalget lige har fundet på, men fak-
tisk har det eksisteret på hjemmesiden i 
flere år, tilsyneladende i al ubemærket-
hed – indtil nu! 
En spillemand har opfordret til, at man 
sætter gang i ét eller flere af emnekur-
serne, så ved det nyligt afholdte træf/ge-
neralforsamling lavede vi en afstemning 
blandt deltagerne for at give os et over-
blik over, hvilke kurser der er størst inte-
resse for. 
Samtidig lovede vi, at de to EMNEKUR-
SER, der fik flest stemmer, vil blive op-
rettet enten i løbet af efteråret 2013 eller 
senest som en del af kursusfolderen for 
2014.
Med sine godt 40 deltagere var det et 
velbesøgt træf/generalforsamling, men vi 
vil gerne have endnu flere besvarelser 
fra Spillemandskredsens medlemmer, så 
stemmesedlen kommer her i bladet, og 
den vil også være at finde på hjemmesi-
den.
- Alle tilbagemeldinger er velkomne!
Henvendelse til:
Mette  Dyekjær, Pindsende 7,  
Barløse, 5610 Assens
tlf. 2146 4247 / 
email: mette.dyekjaer@gmail.com

Kursusudvalget - DFS

nYe eMneKUrSer
– STeMMeSeDDeL

Sæt kryds ud for det eller de kurser, du gerne vil have oprettet 
- gerne flere X’er

		musikteori i praksis – Grundlæggende musikteori om akkorders opbygning, 
akkordernes funktion og simpel becifring af spillemandsmelodier 

		Udvidet musikteori – Flere akkorder til udvidelse af det harmoniske udtryk 
samt tips & tricks til at ændre melodiernes klangbillede

		Arrangementsteknik 1 – Hjælp til at komme i gang med at lave egne ar-
rangementer/stemmer. Gennemgang af forskellige begreber som f.eks. pa-
rallelstemmer, modbevægelse, brudte akkorder m.m.

		Arrangementsteknik 2 – Flere redskaber til værktøjskassen! For dem, der 
allerede laver egne arrangementer, men måske ikke får det ud af det, de 
ønsker. Fokus på sammenhængen mellem teori og praksis.

		Skriv din egen folkemusik – For dem, der allerede skriver egne melodier. 
Mulighed for at få input fra folkemusikere, der selv komponerer ny musik. 
Få kommentarer til dine melodier – og gode råd til den næste!

		Akkompagnement – Med- og modspil – Hvordan kan man variere, så man 
ikke spiller det samme hele tiden? Alle instrumenter kan noget forskelligt, 
og kun fantasien sætter grænserne. Kurset vil også indeholde elementer af 
musikteori/hørelære.

		musikalsk udvikling – Få råd og input til, hvor du kan bevæge dig hen med 
din musik og måden, du spiller på. Få udpeget nogle ting, du skal fokusere 
på, når du arbejder med dit spil derhjemme. 

		Flotte noder på computer – Undervisning i nodeskrivningsprogrammer (har 
allerede været afholdt én gang)

		Direktion – Lær noget om, hvordan man dirigerer og signalerer musikken til 
et orkester vha. kropssprog alene.  

		nærgående instrumentalundervisning – På dette kursus vil der blive gået i 
dybden med dig, dit instrument og din teknik. Der vil være individuel un-
dervisning og gruppeundervisning samt mulighed for at øve sig alene indi-
mellem. 

		Gehørspil for nodebundne – Teknikker til indlæring af melodier efter gehør, 
altså uden noder. En færdighed, der kræver øvelse.

		nodelæsning for gehørspillere – Undervisning i nodelæsning, så du bliver i 
stand til at lære en melodi efter noder. 

		noget helt andet? – Beskriv dit ”ønskekursus”:

De to kurser, der får flest stemmer, vil blive oprettet i løbet af efteråret 2013 el-
ler senest som en del af kursusprogrammet for 2014.
      Kursusudvalget - DFS 

SPIllemAnDSKreDSen 

Emnekurser  
– var dét noget?
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Danske Folkedanseres 
Spillemandskreds      
3. marts 2013 i Sdr. Bjert  

  
1 valg af dirigent 

Erik Nielsen, Ramsø   
 
2 valg af referent  

Anne-Grete Jensen, Fredericia

3 Formandens beretning

Michael S. Petersen gennemgik beretnin-
gen, som blev godkendt. 
Vi var 457 medlemmer pr. 30. sep. og er 
439 pr. d.d., hvoraf 25 er nye.
Kommentar fra Torben Wamberg: Nordlek 
bliver fremover mindre sådan som Steinkjer. 
Ny ånd. Tænkt økonomi.

4 Fremlæggelse af de forløbne års regnskab 

inkl. budgettet

Bjørn Kiilerich gennemgik regnskabet, som 
blev godkendt. 
Kommentar fra Michael: 3 gode stævner: 
Landstævnerne i Maribo og Aabenraa samt 
Barnlek i Skive har genereret den øgede 
formue for den 3-årige periode, som det lå i 
strategiplanen.
Bjørn gennemgik budgettet.
Kommentar fra Michael: Efteruddannelses-
kursus aflyste de seneste 2 år. Efterrationa-
liseres sammen med LDF.
Claus Lisberg: Godt med budget for nye 
projekter.
Budget blev derefter godkendt – se punkt 6.

5 Behandling af indkomne forslag fra 

foreningens medlemmer eller styrelse

Richard Ryom Nielsen havde indsendt 1 for-
slag, som styrelsen i første omgang ikke 
havde betragtet som et forslag til general-
forsamlingen, men det var ment som sådan, 
hvorefter det blev drøftet. 
Forslaget omhandlede ”at beholde sin til-
meldingsplads til populært kursus, beta-
lingsfristen og undgå venteliste”.
Michael mindede om, at kursuslederne også 
er frivillige, og at det ville blive svært at ad-
ministrere.
Marianne Bornebusch mente, at man i god 
tid kunne forberede sin forening om kom-

mende tilmelding og betaling.
Simon Andersen informerede om ROD’s må-
de. De udbyder i 3 rater á 40 pladser med 8 
dage til betaling. Hvis ikke der er betalt, mi-
ster man sin plads.
Reimer Larsen støttede forslaget fra Richard.
Ingolf Ryom Nielsen nævnte som eksempel 
DGI, hvor man betaler i forbindelse med til-
melding.
Michael mindende om, at det også er sådan 
LDF gør – i første omgang med Landsstæv-
net i Hundested helt i tråd med anden in-
ternethandel.
Resultatet blev, at Richard trækker sit for-
slag tilbage, og Michael sørger for info til 
Trin og Toner samt kursuslederne.

6 Fastsættelse af kontingent

Styrelsen havde foreslået uændret, og det 
blev godkendt.
Kontingent for 2014 kan findes på www.
spillemandskredsen.dk

7 Styrelsens arbejdsplan for det kommende år

Michael gennemgik arbejdsplanen for det 
næste år, som vi også kendte fra kursusfol-
deren og infomødet. Alle kurser og stævner 
fortsætter som hidtil, men der er ekstra fo-
kus på:  
•	 nye	emnekurser
•	 ungdomsarbejdet
•	 nodeudgivelse
•	 ny	3-årig	strategiplan	

8 valg af formand

Formand ikke på valg i 2013

9 valg af styrelsesmedlemmer

Bjørn Kiilerich, Aalborg blev genvalgt (Kas-
serer)
Mette Dyekjær Pedersen, Fyn blev genvalgt 
(Sekretær)

10 valg af 2. suppleant

Claus Lisberg, Odense blev nyvalgt som an-
den-suppleant
Første-suppleant Anne-Grethe Jensen fort-
sætter 

 

Referat fra Generalforsamling Træf og 
Generalfor-
samling
Fredag den første marts troppe-
de små 40 spillemænd op i Sdr. 
Bjert ved Kolding, hvor de lokale 
dansere havde påtaget sig 
værtsskabet for årets general-
forsamling i Spillemandskred-
sen. Fredag aften var med Han-
ne Eriksen og Kjeld Nørgaard fra 
Århus (”Østjyderne”) i spidsen 
med nogle af deres bedste 
numre. Der var kendt og nyt 
musik og vi fik en god start på 
en musikalsk og social weekend 
for Spillemandskredsen med-
lemmer.
Lørdag startede kl. 09.00 med 
Bjarne Grue Knudsen på podiet, 
hvor vi hele dagen fik udfordrin-
ger såvel rytmisk som musi-
kalsk. Efter rigtig mage melodier 
og toner igennem instrumenter 
og gennem ørerne kunne vi gø-
re klar til en dejlig legestue lør-
dag aften. Bjarne spillede for og 
Lone og Ruth klarede det dan-
semæssige. En kanon aften med 
god musik og masser af danse-
lyst.
Søndag mødte et par ekstra 
medlemmer op og andre tog 
derfra, men vi gennemførte den 
årlige generalforsamling med 35 
medlemmer inden frokost og 
hjemrejse. Se referatet andet 
sted i T&T.
Tak til alle spillefolk der deltog 
og tak til folkedanserne for et 
perfekt værtsskab. Hvis din for-
ening skulle have lyst til at tje-
ne lidt ekstra og få besøg af en 
stor flok spillemænd den første 
weekend i 2014 – så kontakt os 
i styrelsen og hør nærmere. Vi 
vil meget gerne til nye egne i 
Danmark – og det giver jeres 
forening chancen for at en god 
legestue med stort orkester!

Michael S Petersen,  
formand DFS

SPIllemAnDSKreDSen 
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11 valg af revisor og suppleant

Henning Søndergaard Andersen genvalgt 
som revisor
Erik Nielsen genvalgt som revisorsupple-
ant

12 eventuelt

Hanne Eriksen spurgte, om DFS har fly-
ers/infofoldere?
Mette svarede, at det har vi ikke, men vil 
gerne …
Mette informerede om, at DFS har fået en 
side på facebook og opfordre til at gå ind 
og like.
Michael henviste til flyers med kode til 
en hjemmeside.
Tonny Jensen informerede om, at det er 
en Google QR kode.
Simon, er i ungdomsudvalget. Savner og-
så info til uddeling. Er i gang for de un-
ge. (ringetoner, der kan downloades og 
lignende ”moderne” ting til den nye ge-
neration).
Mette svarede, at flyer findes om ung-
domslinjen.
Claus spurgte i forhold til DM, som LDF 
finder interessant, har DFS en holdning?
Mette svarede: nej, det har DFS ikke. Det 
er et rent LDF arrangement.
Michael supplerede: der er flere vinkler 
af konkurrence, men er et hensyn til DIF.
Claus: er stor fortaler for nye ting.
Mette: form ændret.
Simon: potentiale god reklameværdi.
Michael: tag Dansens Magi som godt ek-
sempel (kunne ikke sælges videre)
Michael: DM i Folkemusik i Præstø er en 
idé fra Sälen, men der er konkurrence i 
nordisk sammenhæng. Solister, mindre 
(8) og større grupper. Opfordrer til at del-
tage. Bjarne Grue Knudsen har vundet, 
Strygefri og Ramsø har deltaget.
Tonny kommenterede reklame udadtil: 1 
TV reklame er 0. 10 gange om dagen i 
en måned. 
Hvis DFS skal gøres synlige er det en ar-
bejdsmæssig og økonomisk stor indsats.

Kl. 11.45 afsluttede Michael med ordene: 
Husk DFS medlemmer er normdannende 
i folkemusiklivet!

Det SKer I DIn reGIOn

Region nordjylland

Det sker i 
din region

Træning til Landsstævnet i 
Hundested
Vi træner følgende dage:
10. juni Ridemandsmølle, Godthåb*
18. juni Sæbygårdskolen, Sæby*
26. juni Sulsted Skole Hal, Sulsted*
Vi træner alle dage fra kl. 19.30
*Der er mødepligt til min. 2 træninger, 
hvoraf den 26. juni helst skal indgå.
Entré kr. 50 pr. person for min. 2 træ-
ninger. Husk at tilmelde dig landsstæv-
net inden den 1. juni, så danseudvalget 
ved, hvem der skal deltage i opvisnin-
gen i Region Nordjylland. 

regionsudflugten
Frederikshavn Folkedansere og Region 
Nordjylland har i samarbejde lavet et 
spændende program for Region Nord-
jyllands udflugt. Turen går til Frederiks-
havn, hvor du har mulighed for at ople-
ve følgende Bangsbo Haves smukke 
syn med en guidet rundvisning, bagef-
ter er der mulighed for på egen hånd, 
at se på det flotte speltebed, som er 
beplantet med alpine planter. Der er 
også bygget en bjergkam op af ca. 200 
tons norske granitsten. Derefter kører vi 
til Bangsbo Fort som ligger 82 meter 
over havet, hvor der er mulighed for at 
nyde den flotte udsigt ud over havnen, 
Sydbyen og havet, hvis det er godt vejr, 
kan vi se helt til Skagen, Hirsholmene 
og Læsø. Fortet består af 80 betonan-
læg, hvoraf en stor del er bygget under 
2. verdenskrig. Resten er bygget af Sø-
værnet i 1950, heraf er ca. 10 stk. åben 
med publikumsadgang. Midt på efter-
middagen drager vi mod Palmestran-
den, hvor vi kan få dyppet tæer og få 
drukket vores medbragte kaffe. Husk 
evt. stole eller tæpper. 
Vi mødes ved Frederikshavn Privatsko-
le, Peter Wessel Vej 1, Frederikshavn 
lørdag den 10. august kl. 11.00. Der er 
mulighed for at stille sin camplet eller 
campingvogn op på en anvist plads, 
men uden fortelt, markise og læsejl, el-
ler du kan tage liggeunderlag og sen-
getøj med og overnatte på skolen. Der-

efter spiser vi vores medbragte frokost 
ved skolen. Kl. 12.45 kører vi i egne bi-
ler ud på den planlagte udflugt, som er 
beskrevet ovenfor.  Sidst på eftermidda-
gen vender vi tilbage til skolen, for at 
gøre os klar til aftenfesten.
Kl. 18.00 spiser vi den bestilte aftens-
mad fra Lendum Forsamlingshus. Der-
efter spilles der op til dans med Flad-
strand Spillemændene. Arrangementet 
om aftenen vil blive inden døre. Hvis 
vejret viser sig i dårligt humør, har vi 
mulighed for at komme under tag hele 
dagen. Søndag morgen spiser vi fælles 
morgenmad, derefter siger vi farvel til 
endnu en oplevelse senest kl. 11.00.
Du medbringer egen frokost og efter-
middagskaffe, samt tallerkner, bestik, 
glas m.m. til aftensmaden. Drikkevarer 
køber du på skolen om aftenen. Under 
legestuen serveres kaffe og brød. Der 
bliver mulighed for at købe morgenmad 
til kr. 20 pr. person.

Prisen pr. deltager er:

Hele dagen (uden aftensmad)  
inkl. entré og rundvisning           kr. 120 
Deltagelse kun eftermiddagen  
inkl. entré og rundvisning          kr.  60
Legestue inkl. kaffe  
fra ca. kl. 19.30  kr.  75 
Aftensmad forret og hovedret kr. 130
Campingvogn/camplet og antal perso-
ner eller bo på skolen antal personer.

tilmelding til udflugten skal ske 

senest den 22. juli til:

Kurt Christensen tlf. 9842 5720 eller pr. 
mail: kurt.mose@webspeed.dk eller
Edly Naldal tlf. 9842 5561 eller pr. mail 
edlynaldal@gmail.com
Betaling ved ankomst.
Se mere på http://www.folkedans.dk  > 
Region Nord > Aktivitetskalender
PR-udvalget Region Nordjylland
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Sommertræf på Fyn  
7. – 9. juni  2013
Fredag den 7. juni 2013
Kl. 14.30: Campingpladsen åbner. 
Kl. 15.00- 18.00: Opvisningstræning i 
hallen. (Husk at book en tid)
Kl. 18.00: Fællesspisning i hallen.
Kl. 19.10 Opvisning af Ukrainere
Kl. 19.30: Spillemandsbal 
v/Ninna Aasen, Rasmus Nielsen og Jonas 
Kongstad Frederiksen.
Alle spillemænd er velkommen og får 
kaffe og kage.
Kl. 21.00- 22.00: Kaffepause med kæm-
pestort kagebord.
Kl. 23.30: Aftensang og godnat

Lørdag den 8. juni 2013
Kl. 7.30– 9.00: Morgenmad
Kl. 8.30 og kl. 15.00:  Mulighed for om-
klædning i hallen
Kl. 9.00- 15.00: ÅBNINGEN PÅ GÅGADEN
Kl. 15.15- 17.30: Workshop 
Kl. 18.00: Fællesspisning i hallen: buffet
Kl. 19.30: Legestue i hallen
Instruktører: Pernille Kølleskov og Reimer 
Larsen
Musik: Claus Lisberg og Ninna Aasen er 
forspillere, alle spillemænd er velkom-
men og bydes på kaffe og kage.
Kl. 21.00- 21.45: Kaffepause med kæm-
pestort kagebord
Kl. 23.00: Aftensang og godnat.

Søndag den 9. juni 2013
Kl.  8.00- 10.00: Morgenmad
Kl. 11.00: Campingpladsen og hallen luk-
ker.

tilmelding til: 

Camping eller overnatning i hallen, spil-
lemandsbal, legestue, fane eller forplej-
ning:
Jytte Pilegaard: 
Tlf.: 6221 7749  – jypile@gmail.com

Priser:

Camping eller overnatning i hallen: 30 
kr. pr. nat pr. person
Morgenbuffet: 30 kr. pr. dag pr. person
Mad fredag aften:         75 kr. pr. person
Frokost lørdag i sejlklub: 
   40 kr. pr. person inkl. en øl/vand
Buffet lørdag aften:     125 kr. pr. person
Fuld forplejning u. drikkelse:
fra fredag aften til  
søndag middag: 275 kr. 
   inkl. service og bestik
Børn under 12 år betaler ½ pris for ma-
den.
Hvis du vil have natmad, skal du selv 
medbringe det.
Spillemandsbal fredag og legestue lør-
dag: 75 kr. pr. aften inkl. kaffe og kage 
unge under 20 år:  40 kr. 
Børn under 12 år gratis
Deltager man kun lørdag, er man vel-
kommen til at benytte faciliteterne i hal-
len og deltage i fællesspisningen.
Der kan købes drikkevarer i hallen 
Der betales samtidig på konto nr.: 3217  
4363805272. Opgiv forening og antal.
Tilmeldingsfrist senest den 17/5 2013 

Adresser:

Assens gl. haller:  Skovvej 7
Willemoes Museet: Østergade 36

Camping:

Plads foran Assens gl. haller (ingen for-
telte og strøm)
Bal & legestue: Assens gl. Haller,  
Skovvej 7
Sejlklubben Marinaen, Næsvej 25

Der bliver arrangeret en øve dag for spil-
lemændene, som spiller fredag og/eller 
lørdag, medbring mad og drikkelse.
Søndag den 26/5 2013 kl. 10.00 – 16.00 
på Højby skole i kantinen, Nørrelunden 
20, 5260 Odense S. 

Søndag den 2. juni 2013 afholdes  
Aldershvilestævnet
Gladsaxe Folkemusik Festival

•	 Musik og dans fra kl. 10 til 18
•	 Aldershvile Slotspark
•	 Største spillemandstræf i hovedstads-

området
•	 Dans i syv timer
•	 300 m2 dansegulv
•	 Musik og dans fra to scener
•	 Restaurationsteltet er åbent i hele pe-

rioden
•	 Buskspil hele dagen
•	 Gratis adgang

musikken leveres af bl.a.:

Søgaaard trio
Gladsaxe Spillemandslaug
Roskilde Spillemandslaug
Ramsø Spillemandslaug
Tanja og Niko fra De Trådløse Norner

Kom og vær med

til at danse og nyde den gode musik.
Du kan også tage madkurven med og 
nyde den gode musik.

Hvor finder du stævnet:

Aldershvile Slotspark
Slotsparken ligger på en vej af samme 
navn. Det er en sidevej til Bagsværdvej
Koordinater: 
WGS84: N 55° 46.202’, E 12° 26.986’
WGS 84 - decimal: 55.77004, 12.44976

Skulle det blive regn flyttes stævnet til 
Stengård Skolen, Triumfvej 1, 2800 
Lyngby www.gladdans.dk
www.aldershvilestaevnet.dk

På gensyn søndag den 2. juni

Folkedanserforeningerne i Gladsaxe og
LDF i Region Hovedstaden

Det sker i 
din region

Region syddanmark Region hovedstaden
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Thyregodtræf er meget mere end d.16 fe-
bruar 2013, forventningens glæder kom-
mer med posten inden jul, planlægning 
af dagen, børnebørnene ringer og spørger 
om vi snart får noder, hvem skal med, 
hvordan vi kommer til Thyregod  o.s.v.
Dagen begynder med fællesspil i hallen, 
og hver gang er det imponerende at sid-
de med som deltager i det kæmpe orke-
ster, hvor instruktøren der er på, lykkes 
med at få alle til at spille ”næsten” det 
samme.! 
Jeg har deltaget de sidste 6 år, en dejlig 
tradition hvor man møder op til en god 
planlagt dag hvor man ved tilmeldingen, 
har valgt hvilke hold man ønsker at spil-
le på. Der har igennem alle årene været 
gode instruktører til de forskellige hold, 
pladsen kan være trang, men med den 
altid gode stemning glemmer man tid og 
sted. 
Når tidspunktet så kommer til folkedan-
seballet om aftenen hvor man sidder 
blandt en stor flok spillemænd/koner og 
en sprudlende Ove Andersen som forspil-
ler, og folkedansere der fejer hen over 
gulvet og tørrer sveden af panden ”ja så 
er man overbevist om, at nu kan man 
spille til dans” !!!

Thyregodtræf 2013
Manny er der som altid til indskrivning 
byde velkommen, svare på 1000 spørgs-
mål fra børn og voksne, og ingen går for-
gæves, og så har hun jo også lige under-
visning af børnene. Hun er katalysator 
for et vellykket arrangement, lige fra ud-
sendelse af program, noder til deltagere, 
tilmelding, koordinering af holdene, be-
taling, instruktører, overnatning, opstil-
ling og sidst men ikke mindst, så er der 
en flok af frivillige hjælpere der også 
yder et fantastisk arbejde. Hver gang ny-
der vi den lækre mad, hvor der er noget 
for alle, og så er der et kagebord efter-
middag og aften så ”englene synger”. 
Jeg har valgt at tage børnene med, de får 
en oplevelse af fællesskab og der er 
plads til en lille koncert,. Jeg håber, at de 
får lyst til folkemusik og folkedans sene-
re i tilværelsen. Jeg vælger, at vi sover i 
et klasselokale. Det er ren hygge at ligge 
i et hjørne af et klasselokale. Indtil nu er 
der ingen tvivl, når jeg spørger om de vil 
med. På hjemturen var alle enige om, at 
vi også tager med til næste år.

Når man spørger efter de tre bedste ting 
ved dagen, nævner pigerne:

meDlemmerne

•	 At	man	får	lov	at	spille	en	hel	dag
•	 Man	har	det	sjovt	med	de	andre	selv	

om man også øver.
•	 Vi	får	dejlig	mad.
•	 Det	er	sjovt	at	vi	skal	overnatte	i	et	

klasselokale
•	 Vi	får	lov	at	danse
•	 Der	er	film	og	hygge	om	aftenen.
•	 Vi	får	lov	at	være	længe	oppe.	

I år var jeg deltager med 4 børnebørn, 
hvor de tre første er fra Holstebro, og Sa-
ra fra Evje Norge.
Emilie på 11 år der spiller violin, hun var 
i år med for fjerde gang.
Lillesøster Annika på 9 år var med for 
anden gang, og spiller på cello. Lillesø-
ster Katrine på 8 år der spiller klarinet. 
Og søstrenes kusine Sara på 9 år der 
spiller klaver. 
Imponerende at en lille provinsby som 
Thyregod kan trække så mange musike-
re, voksne som børn, og folkedansere til 
et endagsarrangement. Man deltager for-
di man oplever god planlægning, godt 
humør, gode instruktører, og dejlig for-
plejning. Man føler sig velkommen.

De bedste hilsner
Maja Ramsgaard
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I nogle år har vi danset og spillet med 
gæsterne i Den Fynske Landsby. Det har 
primært været børnene, vi har koncen-
treret os om, og vi har brugt små folke-
danse som Den lille Vendelbo, Tre ting 
fra Fyn, Feder Mikkel og lignende, og så 
har vi spillet spillemandsmusik. Desuden 
har vi lært børnene gamle lege og sang-
lege.
Flere børn vender tilbage år efter år for at 
prøve det igen, så selv om børnene ikke 
ligefrem begynder at gå til folkedans, har 
de da snuset til dansk folkedans.

Spil og dans i Den Fynske Landsby
Det har været utroligt sjovt med masser 
af oplevelser. Museet arrangerer spille-, 
danse- og legedag en gang om ugen i 
højsæsonen, dvs. fra ca. 1. juli til midt i 
august, men det ville ikke gøre noget, 
om man kunne gøre det flere gange om 
ugen.
Kort sagt, vi mangler nogle flere, der har 
lyst til at formidle gamle lege og danse 
til de næste generationer. Der venter 
mange sjove oplevelser. Det er ikke en 
betingelse, at man kan både spille og 
danse.

meDlemmerne 

deres instrumenter med, kunne de jo ligeså godt invitere til le-
gestue i samarbejde med den lokale Bjert-Stenderup Folkedan-
serforening.
Vi var en flok glade dansere fra Gelsted Folkedansere, der drog 
af sted til Bjert. 
Vi startede med en dejlig middag, og derefter gik dansen over 
stok og sten, kyndigt og vittigt ledet af Lone Schmidt og Ruth 
Jensen. Det er fantastisk at danse, når så mange dygtige spil-
lemænd spiller op.
Efter at kaffen og et mindre sønderjysk kagebord var kommet 
indenbords, leverede de unge FUG ( = Folkemusik uden Græn-
ser ) en kort, men overbevisende prøve på deres evner.
Derefter igen dans, så kagerne kunne synke til bunds.
Summa summarum - en herlig og vellykket aften.

På vegne af Gelsted Folkedansere
Ellen Christensen, Marianne Stigmo

Danske Folkedanseres Spillemandskreds skulle have general-
forsamling i Bjert, men kunne selvfølgelig ikke nøjes med at 
samles i en time eller to. Næh nej, de var nødt til at samles i en 
hel week-end! Og når de nu alligevel skulle være der og havde 

Legestue i Bjert-Hallen d. 2. marts 2013

I kan blive frivillige i Den Fynske Lands-
by, og som en del af levendegørelsen lå-
ner I tøjet af museet og får hjælp til at 
gennemføre aktiviteterne. Desuden får I 
fordele ved køb i butikken og gratis ad-
gang på andre af Odense Bys Museer. 
Skulle der sidde en og anden derude, der 
brænder for at komme til at danse, spille 
eller lege med børn, er I meget velkomne 
til at henvende jer. Vi er sikre på, at I bli-
ver venligt modtaget på museet.

Annette Knudsen
Særslev Folkedanserforening
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Folke dansere 
lærte   
svenske danse  
på skånsk

Sammenslutningen af 
Folkedansere i Vend-
syssel og Danske Fol-
kedansere Region 
Nord havde lørdag in-
viteret til en speciel 
oplevelse, nemlig en 
eftermiddag med kur-
sus i svenske folke-
danse efterfulgt af en 

aften med svensk legestue, alt 
styret på bedste vis af en inspireren-
de instruktør, der selvfølgelig var hen-
tet hertil fra Sverige, nemlig Anna Ny-
ander fra Helsingborg.
På sin let skånske dialekt fik hun 
præsenteret en lang række danse 
med trin, der nok ligner dem for de 
danske folkedansere så velkendte, 
men udført til svenske rytmer, kræve-
de de koncentration og opmærksom-
hed.
Sverige har en rig tradition inden for 
folkedans og spillemandsmusik, og 
det blev da også en skøn oplevelse for 
de mere end 80 folkedansere, der var 
mødt frem i Skolegade Skoles Multihal 
i Brønderslev.
De svenske spillemandstoner blev på 
bedste vis leveret af Jacob og Bjarne 
Jensen, far og søn, der til Anne Nyan-
ders tilfredshed formåede at få den 
helt rigtige svenske spillemandsmusik 
til at klinge i Brønderslev denne efter-
middag og aften.

Foto og tekst: Per Naldal, Skovalleen 
6, 9900 Frederikshavn

meDlemmerne

Dansens dag i Skagen 
Dansens dag i Skagen blev gennemført med mange forskellige dansearter, bl.a. fol-
kedans.
På Twatt er et opvisningshold indenfor den traditionelle danske folkedans, dog med 
visse koreografiske ændringer i dansen, så den fremtræder seværdigt, med holdning 
og stil samt bliver serveret med en god portion humør. Al dans udføres i flotte hånd-
syede egnsdragter og leveres til god gedigen akustisk spillemandsmusik.

Kirsten Svendsen

Læsø Folkedansere solgte  
folkedansen og Læsø
Fredag i uge 7 var der flot besøg i Aalborg Storcenter. Læsø Turistbureau var i Aal-
borg for at gøre reklame for øen og dens mange fortræffeligheder. Der var sydesalt, 
Læsøuld, tang til tage og ikke mindst FOLKEDANS.
8 par fra Læsø Folkedanserforening, iført de smukke Læsødragter dansede i løbet af 
eftermiddagen tre fine opvisninger, og tilstrømningen var stor når de lokkende toner 
fra spillemændene instrumenter strømmede ud i storcenterets gangarealer. Efter dan-
sen stillede danserne velvilligt op til spørgsmål og dem var der en del af – de fleste 
gik nok på kvindernes flotte dragter.
For Læsø var det selvfølgelig et spørgsmål om at sælge øen til turisterne, men for os 
folkedansere var det i lige så høj grad et spændende og sjovt sted at gøre vores hob-
by og sport synlig for mange mennesker. Det var en herlig dag!

Trine Jordan Andersen
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Temadag om  
folkedragter
Lørdag den 4. maj 2013 kl. 11 -16
Museet Sønderborg Slot
Sønderborg Slot dækker grænselandets historie og 
kulturhistorie fra 1500 – tallet til i dag.
Vi har derfor også valgt at vise og fortælle om drag-
ter fra både Nord- og Sydslesvig. Vi får mulighed for 
at se:
-  Dragtdele fra Sydslesvig indleveret til Sønderborg 

Slot i 1987
-  Huer og korsklæder, der er en stor udstilling med 

bl.a. korsklæder
-  Den permanente udstilling med dragter og tekstiler

Vi mødes kl. 11 i foredragssalen, hvor vi spiser vores medbragte mad og derefter 
ser vi på tøj. Vi byder på eftermiddagskaffe og slutter dagen kl. 16. Herefter vil der 
være mulighed for at se resten af museet, der lukker kl. 17.
Det koster 75,- kr. at deltage og vi vil gerne have besked senest fredag den 3. 
maj. Vi glæder os til at se rigtig mange! 

Hilsen
Birte Moshage, birteogorla@moshage.dk eller 20673294

Karin Becker, karinbecker@mail.dk  eller 26242017

Bjergby-Mygdal 
Folkedanserforening
Ved sæsonafslutningen den 22.3. 2013 
fejrede Bjergby-Mygdal Folkedanserfor-
ening ”sølvbryllup” med deres højt skat-
tede leder gennem 25 år – Ture Ander-
sen.

Jens og Lene Hyldgaard

Formandsskifte i FFAO
Folkedanse Foreningen for Aarhus og Omegn har fået ny formand.
Børge Lundgaard er stoppet efter 6 år på formandsposten.
Ny formand er Finn Thorup Jørgensen.

Formands-
skifte
Folkedanserforeningen Odense Kva-
drillen har skiftet formand:
Morten Lisberg, 
muddy90@hotmail.com
har afløst Poul Larsen.

Poul Juul nørregaard
Folkedanse Foreningen for Aarhus og 
Omegn (FFAO) har mistet en yderst dyg-
tig danser og en meget afholdt person, 
som man kommer til at savne meget i 
foreningen. 
Det var derfor med stor sorg, at vi fik den 
triste meddelelse, at tidligere formand for 
FFAO og mangeårigt medlem af forenin-
gen, Poul Juul Nørregaard, den 08. febru-
ar 2013 afgik ved døden.
Skønt vi godt vidste, hvor det bar hen, 
kom det alligevel som et chok, at han 
tabte kampen mod kræften, og at han 
ikke mere kommer i foreningen og spre-
der glæde og munterhed, med sit altid 
gode humør og dejlige væremåde, når 
der skal danses og festes i foreningen.
Sammen med sin hustru og tidligere 
danser i FFAO Kirsten, spredte de glæde 
og venskaber hvor de kom frem, og især 
huskes de skønne høstfester i laden 
hjemme på gården, hvor de inviterede 
foreningens medlemmer til. 
Mange af FFAO’s folkedansere, venner, 
samt Kirsten og familien tog afsked med 
Poul den 16. februar fra Tilst Kirke. 
Stor medfølelse har vi med Kirsten og de-
res to døtre, samt to børnebørn, som har 
mistet er elsket mand, en dejlig far og af-
holdt morfar. Æret være hans minde. 

Af Finn Jørgensen FFAO

9. marts fejrede Hanne og Erik Strunge 
guldbryllup.
6. april fyldte en af vores spillemænd 
Jens Erik Almsgaard 60 år.
17. april fyldte Anne Palmelund 70 år.
Fårevejle Folkedanserforening 
ønsker jer alle hjertelig tillykke.

meDlemmerne 

Mindeord

Vi ønsker tillykke

Danseinstruktør søges:
HeDeBoHoLDeT i roSKiLDe 
søger en danseinstruktør til den kom-
mende dansesæson tirsdage fra kl. 
19.30-21.30 i Østervangsskolens Fest-
sal (sept.-marts), samt to legestuer i 
Gundsølillehallen (27. dec. og skærtors-
dag).

vor nuværende danseinstruktør, mette 
lukasiewicz, skal sammen med sin mand 
Carsten Jørgensen fremover lede et bør-
nehold i Ølstykke.

Hedeboholdets formand, Kirsten tchi-
kai, hører gerne fra dig som har tid/lyst 
til at undervise Hedeboholdet. tlf. 4678 
9070, k.ogm.tchikai@mail.tele.dk.

Se endvidere www.hedeboholdet.dk
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BØrn & UnGe

Ungedans på 
Sjælland 2013
Så er det blevet tid igen!

Vi afholder forårets sidste omgang Unge-
dans på Sjælland: 
Søndag den 5. maj 2013
Og det koster igen kun 50 kr. at deltage, 
da vi får god støtte fra Musikaftenskolen 
Lirum Larum og Region Sjælland og Re-
gion Hovedstaden. 

Instruktør: Rikke Rasmussen og Frederik 
Borup Pustelnik
Rikke og Frederik har begge deltaget i 
det Nordiske Talentprojekt ”Nordic Dance 
2012” og er nu klar til at dele ud af deres 
erfaringer med, at arbejde med koreo-
graferet dans. 
Hvordan stykker man et godt show sam-
men? Hvilke danse skal man danse? 
Hvad er det vi vil med den her dans? Der 
vil både blive arbejdet i en stor gruppe 
og i mindre grupper, og vi slutter af med 
at lave et stort show sammen og for hin-
anden.
Der er ingen tilmelding, men følg med 
her på Facebook: ”Ungedans på Sjælland 
2013”. 

Sted

Vi skal være på Gråbrødre Skole, Grønne-
gade 15, 4000 Roskilde (Den ligger lige 
ved siden af Roskilde Station)

//LDF Region Sjælland &  
LDF Region Hovedstaden

Poul Erik Rasmussen &  
Rikke Rasmussen 

Det Sjællandske  
Børne- og Ungdoms- 
stævne 2013
Sjællandsmesterskab i folkedans  
for børn og unge 2013
- Er du tilmeldt det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne d. 25. maj 2013?
- Er du mellem 6 og 25 år?
- Har du en dansepartner?
- Kunne du tænke dig at prøve at konkurrere i folkedans? 
Så er dette noget for dig! 

Der vil være forskellige rækker at stille op i med følgende danse:

Der vil være mulighed for at tilmelde sig frem til kl. 13.00 på selve dagen ved 
henvendelse til LDF’s konkurrenceudvalgs repræsentanter på stævnet. Der kan 
findes dansebeskrivelser og musik på www.folkedans.dk under menupunktet: 
”Konkurrencer i Folkedans” – ”Konkurrencer for børn og unge”.

Køge Skoleorkester spiller til dans

Kom også og vær med når Køge Skoleorkester går optog og spiller til folkedansen 
i Torvebyen i Køge!
KSO er et harmoniorkester, der spiller march- og koncertmusik. Musikerne er børn 
og unge fra Køge og omegn. Som elev i KSO starter man i tambourkorpset på 
tromme eller marchfløjte og får senere tildelt et instrument og spiller med i orke-
steret. Med dette arrangement kan dansere og musikere opleve forskellighederne 
og lighederne i klassisk musik og folkemusik.
Læs mere om stævnet på www.stevnsfolkedansere.dk / 
www.sjællandskebørnestævne.dk og om orkesteret på www.kso.dk  

Rikke Rasmussen
Medarrangør af SBU, Stevns Folkedansere

Børn:

Række 1: deltagere i alderen 6-9 år 
Række 2: deltagere i alderen 8-12 år
Række 3: deltagere i alderen 11-15 år

Unge:

Række 4: deltagere i alderen 14-18 år 
Række 5: deltagere i alderen 18-25 år
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Den første weekend efter Påske var der B&U stævne i Holstebro.  Over 100 børn var 
ude og danse opvisninger i byen og det skortede ikke på publikum. Handelstandsfor-
eningen havde nemlig arrangeret outlet-marked, så byen var fuld af mennesker. So-
len skinnede og alle børnedanserne vakte opsigt i gågaden i deres farverige dragter.
Om eftermiddagen fortsatte stævnet i Sir Lyngbjerg hallen hvor der selvfølgelig var 
faneindmarch med hele 11 faner. Der blev danset i et væk, og de voksne og de små 
børn var meget trætte, da vi nåede hen på eftermiddagen. Resten var det ikke...
De var på gulvet hele tiden. Hvis ikke for at danse, så for at løbetræne i den bagerste 
del af hallen.  Man forundres over den energi vi mennesker har i den alder. Det kun-
ne være godt hvis det var mere ligeligt fordelt over hele livet.  Ligesom sidste år var 
der afvikling af de jyske mesterskaber i folkedans. Der blev stillet op i fire rækker og 
danset to danse i hver. I rækken for de 8-12 årige gik guldet til Caroline S. Frederik-
sen  og Lærke Skovbak Kreinert,  selvom de to piger aldrig havde danset sammen før. 
De fandt sammen på dagen og blev enige om at melde sig til konkurrencen og vandt 
guld. Godt gået piger! Der var diplomer til alle deltagere og medaljer til de tre bedste 
par i hver række. Desværre var det kun halvdelen af medaljerne, der var blevet sendt 
til Holstebro,  så de manglede ved præmieoverrækkelsen.  Konkurrenceudvalget be-
klager meget og de lover at give is hvis det sker igen.  Medaljerne  bliver sendt til 
vinderne med posten . En udførlig liste med navnene på vinderne kan findes på 
www.folkedans.dk under konkurrencer.
Efter konkurrencen var der mere dans og stævnet sluttede med faneudmarch kl 
16.30......inden det fortsatte for de store børn, der skulle overnatte på skolen.  Efter de 
havde fået aftensmad gik dansen igen. Der var workshops, bal, natmad og natdans –
for fulde drøn! Hvor længe de blev ved, ved jeg ikke, for de var stadig i gang da jeg 
tog af sted. 
Kære Holstebro Folkedanserforening, tak for et dejligt stævne!

Jeanne Hermann
Formand for B&U-udvalget

BØrn & UnGe

B&U-stævne  
i Holstebro
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BØrn & UnGe

Vi mødtes fredag, hvor folk kom dryssen-
de i løbet af aftenen. Stemningen var 
meget afslappet, da vi brugte de første 
par timer på at hilse på de andre og tale 
med de venner, som man jo sjældent ser 
til hverdag.
Fredag aften skulle vi selv stå for både 
dans og musik så vi var lidt sløve til at 
komme ordentligt i gang, men pga. at en 
del af de danske deltagere kan både 
spille og danse så kom der alligevel godt 
gang i hyggen, dansen og festen. Vi fik 
danset en masse danske danse og in-
strueret svenskerne i disse. De havde og-
så et par danse med, som de så viste og 
vi prøvede. Vi fik hygget og festet til 
langt ud på natten, så klokken var om-
kring 5-6 tiden da de sidste gik i seng.
Nemlig pga. det sene sovetidspunkt var 
det helt super at der blev serveret sen 
morgenmad i stedet for den normale 
morgenmad kl. 8.00. Morgenmaden/fro-
kosten stod på bordet mellem 10 og 12.
Efter denne sene morgenmad var Mette-
Kathrine Jensen og Kristian Bugge kom-
met for at lave en workshop med os. Te-
maet var traditionsdanse i Danmark, så vi 
dansede Vestjysk polka, Læsø polka og 
Thy polka, vi talte lidt om hvilke forskelle 
der lå i disse forskellige typer af danse-
dialekter. Vi dansede også et par af de 
gode klassikere fra de forskellige egne, 
f.eks. sekstur fra Læsø og Thy turene.  
   Efter den ’rigtige’ workshop var der en 
lille pause og så havde vi noget hygge-
tid, som blev brugt på at repetere, det vi 
havde prøvet med Jensen & Bugge, samt 
at prøve en pardans som den svenske 
gruppe havde medbragt, nemlig Bingsjö 
polska. Det tætteste vi kommer på denne 
type dans i dansk folkedans er sønder-
honing- og hambodansen. Dansene er i 

Ungdoms- 
weekend i Ans 

omtrent samme rytme, nemlig 3-delt og 
er for de fleste ofte en sjov udfordring, 
fordi man skal nå langt rundt på få fod-
flytninger.
Efter en god omgang aftensmad spillede 
Jensen & Bugge op til bal, med invitation 
til de mange musikere blandt deltagerne 
til at spille med, som flere af dem tog 
imod. Endnu engang blev der spillet en 
masse gode danske melodier og fedt ud-
ført af Jensen & Bugge der, som altid, 
spillede formidabelt, dog ikke at glemme 
at de blev akkompagneret af 3-4 delta-
gere. Lidt af tiden spillede de også nogle 
af de svenske melodier, så vi kunne få 
brugt den svenske Bingsjö polska igen 
uden at vi havde glemt alt for meget. 
Ved 22-tiden da Jensen og Bugge stop-
pede, tog de unge musikere automatisk 
over, så dansen fortsatte det meste af 
natten, med lidt skiftende musikere. Igen 
var der flere der blev oppe til kl. ca. 
06.00 søndag morgen.
Søndag morgen var der igen en dejlig 
sen og lang morgenmadspause, fra kl. 10 
til 11. Lige herefter tog Birthe Jørgensen 
over og fik brugt en masse af den reste-

rende energi ved at fokusere på holdning 
og udtryk i Thy dansene.
Kl. 14 spiste vi frokost og formanden for 
region Midtjylland, Lise Tauber, evaluere-
de med os, så hun fik nogle flere oplys-
ninger til når region Midtjylland igen vil 
holde et ungdomsarrangement. Derefter 
stod den på oprydning og nedpakning, 
så vi kunne komme hjem for at slappe af 
og sove lidt.
Alt i alt en god og hyggelig weekend 
med lidt kulturel udveksling med sven-
skerne. Dog var vi ikke så mange, så en 
næste gang kunne der sagtens være 
dobbelt så mange, da det kun ville gøre 
weekenden federe og mere hyggelig. Om 
det så bliver region Midtjylland der er ar-
rangør for den næste ungdomsweekend 
er ikke sikkert, men et er sikkert – Der 
kommer flere weekender som den vi 
havde i Ans.
Tak for en hyggelig weekend til de, som 
var der og et fremtidigt velkommen til de 
som ikke var med i Ans.

Morten Lisberg

Sjællandske Børne- og 
Ungdomsstævner
”Eftersnakmødet” og generalforsamling i ”Sjællandske Børne - og Ungdoms-
stævner” (SBU) og dens støtteforening af 1968 (SBUS) afholdes onsdag den 26. 
juni kl. 19.00 i Magleby på Stevns. 
Dagsorden, med adresse, sendes pr. mail til de foreninger, som har deltaget i 
stævnerne i 2012 og 2013.
Dagsorden kan hentes på www.sjællandskebørnestævne.dk

Lissi Helveg Madsen
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Torsdag d. 27. september 2012 om afte-
nen traf jeg beslutningen om at inddrage 
dét i mit solo Bachelorprojekt i Perfor-
mance Design ved Roskilde Universitet! 
Jeg kontaktede straks de gode Lirum La-
rum-folk i Roskilde Folkedanserlaug, 
Roskilde Spillemandslaug og Musikaften-
skolen. Og inden 1. oktober 2012 kl. 
12.00 fik jeg samlet anden medfinansie-
ring på 8.000 kr.,  fundet en musiker, la-
vet et budget og skrevet en ansøgning til 
folkemusiksekretariatets Publikumsud-
viklingspulje. 28 dage senere fik jeg be-
villiget 20.000 kr. fra puljen! ..Wauw !
Men jeg var ikke færdig! Efter stor hjælp 
kommunen og Musikaftenskolen Lirum 
Larum, bekræftelse fra de nødvendige 6 
skoler i Roskilde Kommune, kunne jeg d. 
9. november, med kriller i maven, sende 
endnu en ansøgning til Roskilde Kom-
munes Start- og Udviklingspuljen. Den 
21. november 2012 modtog jeg en mail 
om, at vi var blevet bevilliget de ansøgte 
28.000 kr. – 56.000 kr. lød pludselig af 
utrolig mange penge! Og de var alle ble-
vet bevilliget til mit projekt – Uff jeg var 
stolt!
Men hvad skulle jeg bruge alle de penge 
til? Overordnet set handlede det om min 
passion for folkedansen og -musikken. 
Den kan så meget mere, end bare at væ-
re til og blive udført og det ville jeg have 
andre også oplevede. Men hvordan får 
man børn til at lytte til musik de ikke 
kender på forhånd? Hvordan får man 
præsenteret dem for andre genrer end 
”radio-musik”? ...Man skal fange dem 
der, hvor de netop bør lærer om musik-
kens mange genrer – i skolen! 

Undervisning i 
Folkemusik og -dans 
på skoler i Roskilde 
Kommune

Formålet var at udbrede kendskabet til 
folkemusikken og -dansen til børn i en 
tidlig alder. Jeg skulle altså sammen med 
Folkemusikviolinisten, Kristian Bugge, ud 
i alle 1.-3. klasser på 6 skoler i Roskilde 
Kommune og holde et oplæg om folke-
musikkens betydning for vores kultur og 
vise, hvordan musikken før i tiden blev 
brugt til dans og underholdning, men 
hvordan den i dag også har udviklet sig 
til at være koncertmusik og danseoptræ-
dener, samtidig med at den stadig bliver 
brugt til sociale formål. 
Udover oplægget skulle de også høre 
musikken blive spillet, både ved gamle 
optagelser, men også som levende mu-
sik, og så skulle de selv prøve at danse 
dansen der hører til. 
Kristian og jeg har nu været igennem 
den første halvdel af skolerne, og vi har 
haft mange gode oplevelser med det! Det 
er virkelig spændende at få lov at besø-
ge så mange vidt forskellige klasser, og 
skoler, og vi har fået mange gode tilba-
gemeldinger på det. En skole inkludere-
de endda folkedansen i 3. klassernes år-
lige teaterstykke! Og flere lærere har set 
det som god inspiration til, hvordan de 
selv kan arbejde videre med folkemusik-
ken og folkedansen i deres musikunder-
visning.     
En spændende oplevelse der klart kan 
anbefales!

Af Rikke Rasmussen

BØrn & UnGe
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Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder 
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans 
Hæfterne kan også købes i LDF’s sekretariat. 

Åbent: Tirsdage kl. 10.00-16.00 
Telefon henvendelse 3314 1958 
(Telefonsvarer uden for åbningstiden) 

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv. 
1364 København K 

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

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

Materialer til

Folkedragter
Silkebånd, 100% silke.
Hel- og 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

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: lisbeth@folkedragt.dk 
Tlf. 7564 7564
Se udvalget i Netbutikken  
– www.folkedansbutikken.dk

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

AnnOnCer

Dansekursus
FoLKCAMP 2013 – FoLKeMUSiK oG -DAnS LeJr For 10-15 åriGe!
FolkCamp 2013 er en sommerlejr for 10-15 årige musikudøvende og dansende børn 
med interesse for folkemusik og folkedans. Deltagerne skal under ledelse af profes-
sionelle dansere og musikere som instruktører udvikle deres evner og musikalitet 
og prøve kræfter med folkedansen og -musikken på en ny måde i form af stordans 
og storspil hvor alle deltagere danser/spiller sammen, i mindre grupper opdelt efter 
niveau og ved deltagelse i emnespecifikke workshops undervejs i sommerlejren.

DAnSeinSTrUKTør: noA SHAMir 
musikinstruktør: Kirstine Sand, maren Hallberg larsen, Andreas tophøj og Kevin 
lees
FolkCamp foregår d. 30/6 – 5/7 2013 på Humble musikefterskole, langeland. Prisen 
bliver kr. 1000 for 5 supersjove dage fyldt med musik, dans og nye venner!  
Som forælder/leder er der mulighed for at komme gratis med som hjælper – er din 
familie/dig interesseret i dette så kontakt os.

For mere info, kontakt noa Shamir på 26177108 / folkcamp2013@gmail.com

Vi GLÆDer oS TiL AT Se DiG!



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

Danske Folkedansere
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: Niels Winberg Clausen 
www.folkedans.dk A
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 RUBRikannonceR

Sælges billigt:
Hedebodragt (herre). med alt fra sko, kofte og høj hat. Højde ca. 175 cm / str. m

Kontakt Jytte K. Hansen,
 tlf. 45.81.16.26, morjytte@vip.cybercity.dk

Sælges
langelands-dragt (dame) 65-70 kg 170 cm høj. 
Alt håndsyet, kun brugt få gange.
Priside: 2.000,-

Henvendelse, 
tlf. 51379338 eller 51379334  

Vendsyssel damedragt 
str. 42-44, håndsyet sælges. 
Pris  kr. 1500,-

Henvendelse 
på tlf. 97 18 08 36

SÆLGeS
nyistandsat vendsyssel-damedragt
medium/1,65 m
ny særk, nyt forklæde og hovedtøj
2 par sko. Priside: kr. 1.600,00

Tlf. 98 17 25 73, 
b.baekkel@stofanet.dk

Salling herredragt
Håndsyet med to skjorter og alt tilbehør og sko.

Marna Petersen, 
telefon 41 19 40 96.
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Dato Arrangement Sted Se blad nr. Tilmelding

Landsforeningen Danske Folkedansere 
04.05.13 Dragtudvalgets temadag Sønderborg 04/13 03.05.
30.06.-
06.07.13

Instruktøruddannelse og Dansekursus Bjerringbro 04/13 kontakt  
kursusleder

16.-18.08.13 Efteruddannelses- og inspirations-kursus Høng 04/13 01.07.
07.-13.09.13 Instruktøruddannelse Dragtsyning Bjerringbro 04/13 01.06.

B&U
05.05. Ungedans i samarbejde med Region Sjælland 

og Region Hovedstaden
Roskilde 04/13

25.05.13 B&U Stævne Køge 04/13

region Syddanmark
07.-09.06.13 Sommertræf Assens 04/13 17.05.
21.06.13 Sommerdans på Skamlingsbanken Sjølund 03/13 08.06.

region Hovedstaden
02.06.13 Aldershvilestævnet Gladsaxe 04/13
25.05.13 B&U Stævne Køge 04/13

region Sjælland
25.05.13 B&U Stævne Køge 04/13

region nordjylland
10.06.13 Landsstævnetræning Godthåb 04/13
18.06.13 Landsstævnetræning Sæby 04/13
26.06.13 Landsstævnetræning Sulsted 04/13
10.-11.08.13 Regionsudflugt Frederikshavn 04/13 22.07.
Uge 35 Rejse til Litauen Litauen 01/13 Fra 15.03.

Se blad 


