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LANDSFORENINGEN 

Kære medlem,
det blad, du sidder med, er en særudgave af Trin&Toner.
Vi vil gerne bruge det i PR-sammenhænge overfor f.eks. foreninger,  
der endnu ikke er medlemmer af Landsforeningen.
Derfor vil du finde artikler i dette nummer, som du måske ikke føler  
henvender sig præcis til dig som medlem.
Du skal vide, at alt det gode medlemsstof, som du altid finder i dit blad, stadig 
er med! Og måske erfarer du også eet eller andet nyt ved læsning af de andre 
artikler!
God læselyst!

De bedste hilsner, jeres redaktører

er den eneste organisation i verden, der 
har stående i sin formålsparagraf: 
 ”Vores formål er at virke for bevarelse, 
brug og udvikling af folkedans, folke-
dragter og tilhørende traditioner”.

For at kunne dette, er vi nødt til at fast-
slå, hvad folkedans er. Folkedans er en 
idrætsgren. Dette er ikke kun vores 
egen opfattelse. Denne opfattelse bliver 
delt af politikerne på Christiansborg. 
Det er den egentlige grund til, at 
Landsforeningen er medlem af DIF, 
Danmarks Idræts Forbund, der er Dan-
marks største breddeidrætsforbund. Det 
faktum, at politikerne og en voksende 
del af den danske befolkning, specielt 
de unge, ser os som et idrætsforbund, 
er vi nødt til at forholde os til. Dette øn-
sker styrelsen bl.a. at synliggøre både 
over for foreningens medlemmer, såvel 
som over for resten af samfundet.

Hvad tilbyder vi som idrætsforbund? Vi 
tilbyder bl.a. folkedans på alle niveauer. 

Landsforeningen 
Danske Folkedansere

Det er muligt at danse i foreninger, hvor 
folkedansen bruges som en let motions-
form, over foreninger hvor man går me-
get op i dygtiggørelse af selve danse-
formen eller satser meget på motionen 
og til foreninger, hvor man arbejder 
med dansene helt ned i mindste detal-
je, bl.a. med sigte på at deltage i kon-
kurrencer.

Dette, at folkedansen egner sig som 
idræt på alle niveauer, er én af vore 
stærke sider, som vi skal udbygge og 
synliggøre. Vi skal acceptere, at ikke al-
le foreninger kan tilbyde alle dele af 
spektret. Vi skal blive skarpe på, hvilke 
dele de forskellige foreninger kan. Det-
te skal meldes klart ud. Får en forening 
dansere, der ikke passer ind i forenin-
gens udbud, er det vigtigt at hjælpe 
dem videre til en anden forening, hvor 
niveauet passer. På denne måde kan 
vore foreninger specialisere sig og blive 
endnu dygtigere og vi kan fastholde 
danserne, fordi der vil være mulighed 

for at finde en forening, hvor man ni-
veaumæssigt føler sig godt tilpas. I en 
fodboldforening vil man heller ikke 
fastholde en serie 6 spiller på et super-
liga hold, eller omvendt for den sags 
skyld.

Det er os naturligvis bevidst, at folke-
dans er meget, meget mere end en 
idrætsgren. At folkedans står for helse, 
livsglæde, fællesskab og mange andre 
ting er soleklart.

Landsforeningen Danske Folkedansere 
har som erklæret mål at blive den sam-
lende organisation for al folkedans i 
Danmark. Vi mener, at det vil styrke 
folkedansen i Danmark at samle kræf-
terne ét sted. På den måde får vi mere 
gennemslagskraft over for både politi-
kere og medier, da disse som regel bru-
ger en organisations medlemstal som 
første faktor, når de skal vurdere, om de 
vil bruge tid på vore henvendelser.

Det vil også styrke folkedansen internt, 
når vi er flere der står sammen om 
samme idræt. Når vi er flere sammen, 
kan vi udrette mere sammen.

En samlet organisation vil styrke vore 
uddannelser, styrke vore stævner og 
styrke vor viden på alle områder. Tiden 
er inde til, at folkedansen i Danmark ik-
ke kun sporadisk samarbejder lokalt og 
nationalt. Tiden er inde til at samle alle 
kræfter i én organisation.

Jan Kirk Todsen
Formand
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LANDSFORENINGEN 

Efter vores generalforsamling i foråret 
var der et medlem der spurgte mig – 
hvad er det egentlig, vi får for vores 
kontingent til landsforeningen? Det var 
lidt flovt, at jeg ikke kunne svare, men 
nu har jeg tænkt over det:

Det vigtigste er nok at LDF er den ene-
ste organisation, der tilbyder et egent-
ligt uddannelsesforløb (ikke bare 
punktkurser) til både danse- og dragt-
instruktører. Uden disse uddannelser, er 
det vanskeligt at forestille sig forenin-
gernes fremtidige eksistens. Dertil kom-
mer en række efteruddannelseskurser. 

Vores sekretariat holder mange bolde i 
luften, de er redaktører på Trin og To-
ner, de er bogholdere, forhandler PR- 
og dragtmaterialer, tager sig af tilmel-
dinger til stævner og kurser, besvarer 
utallige spørgsmål og det er her man 
kan finde sparring til arbejdet i lokal-
foreningen.
Udover PR-artikler forhandler sekretari-
atet beskrivelseshæfter og andre hæfter 

omhandlende danske folkedanse samt 
diverse CD-er.
 
Ud over Trin og Toner kan man holde 
sig a’jour med foreningens gøremål på 
hjemmesiden www.folkedans.dk face-
book og andre sociale medier. 

På hjemmesiden www.folkedragt.dk 
finder du oplysninger om danske folke-
dragter.
Og på hjemmesiden www.folkedanse-
ren.dk kan man få adgang til medlems-
kartoteket.

Landsforeningen arrangerer landsstæv-
ner, B&U stævner og Nordiske stævner. 
Disse stævner arrangeres i samarbejde 
med lokalforeningerne, spillemands-
kredsen, og vores Nordiske samarbejds-
partnere. Ud over stævnerne tilbydes 
der regionsmesterskaber og DM i folke-
dans og flere andre konkurrencer.

LDF er medlem af DIF. Det giver mange 
fordele, herunder gratis økonomisy-

Hvad får vi for 
vores kontingent?

stem, gratis lovpligtig ansvarsforsikring 
til alle medlemsforeningerne, hvilket 
giver en stor besparelse. LDF modtager 
hvert år medlemstilskud og aktivitetstil-
skud fra DIF, disse tilskud er medvir-
kende til at LDF kan opretholde det ak-
tivitets- og serviceniveau vi har i dag.
Gennem regionsstrukturen og det kæm-
pe arbejde regionerne gør for forenin-
gerne forsøger LDF at nå tættere på 
medlemsforeningerne. Både i styrelsen 
og i regionerne har LDF adskillige ud-
valg, hvor medlemmerne kan arbejde 
for de emner de brænder for. I flæng 
kan nævnes udvalgene for børn og un-
ge, seniorer, arkivering, økonomi, dans, 
dragtsyning, musikhistorie, og mange, 
mange flere. 

Nu er jeg lidt bedre rustet til at svare, 
jeg håber bare, at der nogen der spør-
ger igen. 

Hilsen Bent, formand i Køge Folke
danser forening, styrelsesmedlem.
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LANDSFORENINGEN 

”Hør, dansen 
kalder til…”
Regions
mesterskab i 
pardans
Region Nord, Midt, Syd, Sjælland og 
Hoved staden inviterer dig sammen med 
din dansepartner til REGIONS
MESTERSKAB i pardans i begyndel-
sen af foråret 2015.

Regionsmesterskab i Nord 

afholdes søndag den 29. marts 2015 
Regionsmesterskab i Midt / Syd 

afholdes lørdag den 7. marts 2015
Regionsmesterskab 

i Sjælland / Hovedstaden 

afholdes søndag den 22. marts 2015 

Udvalget er i skrivende stund i færd 
med at udvælge danse til brug for kon-
kurrencerne. Dansene vil fremgå af 
hjemmesiden primo september.
Du vil primo september kunne læse 
mere om arrangementerne i de forskel-
lige regioner på hjemmesiden www.fol-
kedans.dk – ligesom det bliver muligt 
at tilmelde sig på siden.
Der vil være medaljer til de tre bedst 
placerede i hvert mesterskab ligesom 
de 4 bedst placerede par i hvert me-
sterskab inviteres til at deltage i Lands-
finalen for regionsmestre i forbindelse 
med afvikling af DM lørdag den 9. maj 
2015.
Opdaterede koncepter vil være at finde 
på hjemmesiden fra primo september. 
Som noget nyt, vil der i år være tre 
konkurrencedanse, som danses i hen-
hold til beskrivelsen.
Vi glæder os meget til at se jer til en 
hyggelig dag.

Regionerne og Konkurrenceudvalget
Landsforeningen Danske Folkedansere

Hør, dansen kalder til DM …

DM 2015
Konkurrenceudvalget er igen vært ved Danmarksmesterskab i folkedans 
for par og grupper i weekenden den 8.-9.-10. maj 2015. Arrangementet 
afvikles i Lillebæltshallerne i Middelfart.
Vi glæder os til at se mange aktive deltagere og ligeså tilskuere.
Du kan følge arrangementets udvikling i medlemsbladet Trin og Toner og 
på www.folkedans.dk/konkurrencer i folkedans.

DM 2015 byder på konkurrence for 
•	 par	fordelt	på	3	rækker	for voksen-par, hvor deltagerne er fyldt 14 år. 

Der kan evt. søges dispensation for deltagere der ikke opfylder alders-
kriteriet.
Række	1. Ungdomsrække for dansere i alderen 14 til 25 år. Begge dan-
sere må højest være 25 år på konkurrencedagen eller fællesalder for 
parret må maksimum være 50 år på konkurrencedagen – 
Række	2. Åben række, uden alderskriterier –
Række	3. For dansere over 55 år. Deltagerne skal være fyldt 55 år eller 
fællesalder for parret skal minimum være 110 år på konkurrencedagen.

•	 hold,	fordelt	på	2	rækker.	Deltagerne er fyldt 14 år. Der kan evt. søges 
dispensation for maks. 2 dansere der ikke opfylder alderskriteriet i en 
gruppe.
Gruppen må bestå af minimum 4 par og maksimum 12 par. 
Række	1. Niveau 1 er hold, der tidligere har vundet DM i folkedans 
samt øvrige specialhold – 
Række	2. Niveau to er åben række for alle. F.eks. opvisningshold, for-
eningshold o.l.

•	 Landsfinale	for	regionsmester	i	pardans.	
Landsfinale i regionsmesterskab for Pardans afvikles for de fire bedst 
placerede par fra hver region. Deltagerne er fyldt 14 år inden deltagelse 
i regionsmester-skabet.

For at deltage skal man være medlem af Landsforeningen Danske Folke-
dansere eller medlem af Spillemandskredsen. Du kan læse om krav og 
regler i koncepterne på hjemmesiden. 
I skrivende stund udvælges danse til brug i de forskellige rækker ligesom 
DM-orkesteret arbejder på indspilning af lydfiler for DM danse, filerne kan 
hentes fra nævnte hjemmeside i løbet af efteråret.
Der bliver mulighed for fælles spisning efter DM, ligesom det vil være mu-
ligt at deltage i det efterfølgende DM-bal.

” .. Kom – kom, tættere.. ”
Konkurrenceudvalget
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LANDSFORENINGEN 

Initiativpuljen!
Kender du nogen, der har gjort sig 
fortjent til at modtage LDF's initia-
tivpris, så husk at dit forslag skal 
indsendes senest den 15. februar, 
2015. 
 
Prisen kan gives til personer, for-
eninger eller organisationer såvel 
inden for som uden for LDF's egen 
medlemskreds.
Initiativprisen gives for en bemær-
kelsesværdig indsats i forbindelse 
med nye, anderledes eller interes-
sevækkende initiativer, der rækker 
ud over det, vi almindeligvis ken-
der på det folkekulturelle område 
inden for dans, dragter, musik, 
forskning eller andre områder, der 
arbejder til gavn for folkedansen i 
Danmark. 
Prisen er på kr. 5.000,- samt et di-
plom, der kun benyttes i denne for-
bindelse.

Landsforeningen Danske Folkedansere 
– LDF, har en vision om at være en 
rummelig organisation med plads til 
anden folkedans end den traditionelle 
danske folkedans. 
På landsstævnet i Hundested oplevede 
man, at der var både opvisninger og 
kurser i linedance, og en stor del af de 
mange hjælpere vi mødte under stæv-
net i Hundested var linedansere. 
Det er klart, at der er udfordringer ved 
at have forskellige danseformer under 
samme foreningshat, og at det kræver 
stor rummelighed hos medlemmerne. 
Mon ikke der er flere fordele end udfor-
dringer. 
•	 En	forening	står	klart	stærkere,	når	

den har en vis størrelse, for eksempel 
når man skal stå for større arrange-
menter. Volumen er også en fordel 
økonomisk når man for eksempel skal 
søge fonde eller kommunen, og det er 
en fordel, at man fremstår som en 
forening, der tænker i samarbejde, 
tolerance og rummelighed.

•	 Da	vi	desværre	oplever	en	nedgang	i	
medlemstallet inden for folkedansen, 
er det måske bedre at inkludere an-
dre danseformer i foreningen, end 
det er at dreje nøglen om. Der vil of-
test opstå en synergi.

•	 I	stedet	for	at	fokusere	på	forskellene	
mellem linedance og folkedans, skal 
man finde lighedspunkterne, både li-
nedansere og folkedansere har helt 
klart danseglæden tilfælles. 

Der er naturligvis også udfordringer, 
men de fleste kan løses hvis man udvi-
ser lidt tolerance. 
•	 Ved	fællesarrangementer	er	det	en	

udfordring for begge grupper at se på 
og lytte til hinanden, men så må man 
ud på gulvet og prøve, så opdager 
man at det kan være rigtig skægt.

•	 Når	to	foreninger	slår	sig	sammen,	vil	
der være en del ’vi’ og ’de’ i starten, 
det kræver en dygtig foreningsledel-
se, og rummelighed hos medlemmer-
ne at fjerne problemet. 

•	 Der	er	naturligvis	de	praktiske	pro-
blemer, så som: skal foreningens 
vedtægter ændres, skal man sikre at 
begge grupper er repræsenteret i be-
styrelsen, og hvad med foreningsnav-
net, skal det ændres.

Selv om udfordringerne synes noget 
mindre end fordelene ved at slå sig 
sammen, må de ikke ignoreres. Det bør 
drøftes grundigt på en generalforsam-
ling. 
Vi er i styrelsen enige i at bruge ordet 
’folkedans’, som kan rumme linedance, 
squaredance og lignende. Ordet rum-
melighed er brugt flere gange ovenfor, 
mon ikke rummelighed er nøgleordet, 
hvis vi skal få det til at lykkes med at få 
andre slags folkedans inkluderet i LDF 
sammen med den traditionelle folke-
dans. 
Hilsen Bent – med input fra Mona Leth, 

GDV Linedance.

Rummelighed
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LANDSFORENINGEN 

Konkurrencer i folkedans 
– hvorfor nu dette?
Det er der vist rigtig mange, der har 
spurgt sig selv og andre om, da det blev 
besluttet at afvikle det første DM i fol-
kedans i 2002. Selv om der var utroligt 
mange skeptikere, fik Landsforeningen 

Danske Folkedansere (LDF) og danserne 
i fællesskab bevist, at man udmærket 
kunne konkurrere i folkedans.
Der er gennem årene frem til i dag af-
viklet DM 8 gange og det seneste fandt 

sted i Lillebæltshallen i Middelfart den 
10. maj 2014. DM konkurrencerne var 
fordelt på 3 rækker med pardans, 2 
rækker med dansegrupper samt en 
Landsfinale for de tre bedst placerede 
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par fra hvert Regionsmesterskab. Ar-
rangementet var en kæmpesucces!
 
Til konkurrencen i pardans udvælger 
konkurrenceudvalget 5 danse, som fri-
gives for danserne i efteråret op til det 
kommende DM. De tre af dansene skal 
danses som beskrevet i dansehæfterne 
mens de to andre danse må koreografe-
res frit af parrene. Disse danse beskri-
ves som frie typedanse og kan være 
vals, rheinlænder, mazurka osv. Den 
ene af de frie danse gav parrene mulig-
hed for et halvt minut solodans for 
hvert enkelt par. Alle andre danse dan-
ses af alle deltagerne i 2 minutter. Alle 
deltagende par bedømmes af et dom-
merpanel bestående af syv personer, 
som har gennemgået LDF’s dommerkur-
sus ligesom alle har gennemgået en in-
struktøruddannelse i folkedans. Musik-
ken til DM spilles af et yderst velspil-
lende DM-orkester valgt af konkurren-
ceudvalget.

I pardans bedømmes efter følgende kri-
terier af dommerpanelet:
Teknisk udførelse (danseudførelse, mu-
sikudnyttelse, holdning og trin) og 
Kunstnerisk udførelse (udstråling, un-
derholdningsværdi og helhedsindtryk).

Konkurrencen for grupperne er todelt i 
et obligatorisk danseprogram med ud-
valgte danse samt et frit program med 
danse valgt og sammensat af gruppen. 
Der konkurreres i 4 obligatoriske danse.
Konkurrenceudvalget udvælger tre dan-
se, der skal danses af alle grupper. Den 
fjerde obligatoriske dans findes ved en 
udtrækning i forbindelse med afviklin-
gen af mesterskabet. Ved det obligato-
riske danseprogram bærer alle delta-
gerne danske folkedragter. Ved det frie 
program vælger gruppen frit sin på-
klædning. Det frie danseprogram sam-
mensættes af gruppen under hensynta-
gen til at materialet (dans og musik) 
skal have afsæt i dansetyper, som har 

eksisteret i Danmark før år 1900. Pro-
grammet skal have en varighed på mel-
lem 8 ½ og 10 minutter – og begge 
programmer bedømmes af et dommer-
panel på syv uddannede dommere. Mu-
sikken til begge programmer spilles 
akustisk af gruppens egne spillemænd. 
Dommerne bedømmer efter følgende 
kriterier i det obligatoriske program for 
grupper:
Danseudførelse (hvordan følges danse-
beskrivelsen samt symmetri og præcisi-
on) - Musikudnyttelse (danses der i 
takt, rytmisk, bruges hele musikken) - 
Teknisk udførelse (Holdning, fodflytnin-
ger, rytmik, balance og rotation) - 
Kunstnerisk udførelse (udstråling, un-
derholdningsværdi og helhedsindtryk).
For bedømmelse i det frie dansepro-
gram for grupper bedømmes efter føl-
gende kriterier:
Danseudførelse (koreografi, symmetri og 
præcision) - Musikudnyttelse (danses 
der i takt, rytmisk, bruges hele musik-

LANDSFORENINGEN 
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ken) - Teknisk udførelse (Holdning, fod-
flytninger, rytmik, balance og rotation) - 
Kunstnerisk udførelse (udstråling, un-
derholdningsværdi og helhedsindtryk)

Med et stort ønske om at styrke elitear-
bejdet for folkedansen i Danmark be-
sluttede Styrelsen, Regioner og Konkur-
renceudvalget i 2012 at udbyde aktivi-
teter, som kunne tiltrække dansere, der 
ønskede mere af folkedansen end blot 
den ugentlige danseaften i foreningen. 
Nye kurser skulle forberede danserne til 
deltagelse i Regionsmesterskaber, som 
skulle afvikles i hver af de fem regioner.
Ved Regionsmesterskabet konkurreres i 
tre af Konkurrenceudvalget valgte dan-
se, som frigives tidligt efterår, hvor kon-
kurrencen finder sted følgende forår. 
Også her har parrene to minutter til at 
overbevise dommerne om, hvem der 
skal vinde mesterskabet og dermed gå 
videre til Landsfinalen for regionsme-
stre.
Fra efteråret er det muligt for alle dan-
serne at lytte til musikken til de valgte 
danse. Lydfilerne, indspillet af årets 
valgte DM-orkester, kan hentes på 
Landsforeningens hjemmeside. 
Gældende for disse konkurrencer er, at 
deltagerne som minimum er fyldt 14 år 
på konkurrencedagen og medlem hos 
Landsforeningen Danske Folkedansere 
eller hos Spillemandskredsen.

Konkurrencer for børn og unge er også 
kommet godt fra start. Der har således 
siden 2012 været afviklet konkurrencer 
ved børnestævner, et i Jylland og et på 
Sjælland. Konkurrencer for de unge op-
deles efter alder. For de yngste deltage-
re er række et for deltagere i alderen 
6-9 år, række to for deltagere i alderen 
8-12 år og række 3 for deltagere i alde-
ren 11 til 15 år. I række fire er deltager-
ne i alderen 14-19 år og i række fem er 
deltagerne i alderen 18-25 år.

I hver række konkurreres i to obligato-
riske danse valgt af Konkurrenceudval-
get. Deltagerne danser hver valgt dans 
i 2 minutter. Musikken til konkurrencer-
ne spilles af én eller flere spillemænd 
valgt af Konkurrenceudvalget. Deltager-
nes påklædning under konkurrencen er 
efter parrets eget valg. Parrene bedøm-
mes af et dommerpanel på tre personer, 
som alle har gennemgået dommerud-
dannelsen. Der bedømmes efter følgen-
de kriterier: Teknisk udførelse (danse-
udførelse, holdninger, musikudnyttelse) 
samt Kunstnerisk udførelse (udstråling, 
underholdningsværdi og helhedsind-
tryk)

Hvert efterår afholder Landsforeningen 
dommerkursus for såvel uddannede 
dommere som for instruktører med inte-
resse for dommerhvervet eller for kon-
kurrencedans. Det er supervigtigt at få 
uddannet endnu flere dommere, da 
hver konkurrence kræver sit dommer-
panel. Hvert forår inviteres dommerne 
til ”brush up” kurser, hvor konkurrence-
udvalget gennemgår de opdaterede 
koncepter for konkurrencerne – og hvor 
man diskuterer bedømmelseskriterier 
for den enkelte dans.

Også i dag diskuteres livligt blandt 
medlemmerne om der skal afvikles 
konkurrencer eller ej.
Det står dog helt klart at konkurrence-
dans og elitearbejde for folkedansen 
skal forblive en del af Landsforeningen 
Danske Folkedansere, hvilket der er fle-
re grunde til: For det første er konkur-
rencedans med til at udvikle folkedan-
sen med nye dansefortolkninger af de 
gamle danse. For det andet har konkur-
rencedans været og er medvirkende til 
nyskabende koreografi for seværdige 
opvisninger/shows, som i den grad er 
med til at promovere folkedansen. For 
det tredje er fantastiske danseshows 

med til at tiltrække yngre dansere, hvil-
ket alle foreninger og Landsforeningen 
absolut har behov for. 
Landsforeningen Danske Folkedansere 
er i dag associeret med Danmarks 
Sportsdanserforbund og dermed med i 
DIF familien. Skal vi gøre os de mindste 
forhåbninger om at blive et selvstæn-
digt forbund i DIF er det et krav, at vi 
fastholder konkurrencedans. Medlems-
skabet hos DIF betyder meget for 
Landsforeningens økonomi. 

Det er glædeligt, at vi inden for Lands-
foreningen har plads til mangfoldighe-
den i folkedansen. Det er spændende at 
arbejde med konkurrencebegrebet i en 
tid, hvor Landsforeningen forsøger at 
bygge konkurrencestrukturen op fra 
foreningsniveau med regionsmesterska-
ber i de fem regioner ligesom konkur-
rencer tilføres børne- og ungdomsstæv-
ner. 
Det er vort håb, at alle medlemmer ta-
ger godt imod og finder forståelse for de 
nye konkurrenceaktiviteter, så vi alle 
med glæde kan samles om Børne- & 
ungdoms konkurrencerne, Regionsme-
sterskaberne og Danmarks Mesterska-
bet i folkedans.

Konkurrenceudvalget

LANDSFORENINGEN 
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DRAGTER

Uddannelse til 
dragtinstruktør
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DRAGTER 

Grunduddannelsen  
– Instruktøruddannelse  
– DRAGT, praktisk og teoretisk 
uddannelse i danske 
folkedragter
Der undervises i fremstilling og brug 
af danske folkedragter med hoved-
vægten lagt på praktisk undervis-
ning i de syteknikker og den tilskæ-
ring, der blev brugt i 17- og 
1800-årene. 
Man får desuden gennem foredrag, 
udstilling og undervisning kendskab 
til den kulturhistoriske baggrund for 
den tid, hvor dragterne blev brugt. 
Uddannelsen foregår 1 uge om året i 
6 år, og du kan se mere om, hvad 
der undervises i de enkelte år i ud-
dannelsesfolderen. Du finder den på 
www.folkedragt.dk 

Denne uddannelse er helt unik, idet 
det er den eneste i Danmark, hvor 
man får en målrettet indføring i 
kendskabet til danske folkedragter. 
Uddannelsen har også deltagere fra 
andre nordiske lande, bl.a. Norge og 
Sverige. 
Vi ser ligeledes en tiltagende inte-
resse fra de danske museer, som an-
befaler deres medarbejdere at tage 
uddannelsen. 

efteruddannelsen  
– Instruktøruddannelse  
– DRAGT, praktisk og teoretisk 
efteruddannelse i danske 
folkedragter
Efteruddannelsen er bygget op om-
kring et tema. Eksempelvis kan næv-
nes, syning af hovedtøj fra forskellige 
områder, silkebroderi, tamburrering, 
tilskæring og syning af bukser, strik-
ning og meget, meget mere.
Uddannelsen varer en forlænget 
weekend. 
Her optages elever som har gennem-
gået ”Instruktøruddannelse DRAGT- 
praktisk og teoretisk uddannelse i 
danske folkedragter”

På begge uddannelser ydes der et 
væsentligt tilskud fra Landsforenin-
gen Danske Folkedansere ved med-
lemskab af en lokalforening 

Dragtudvalget

Med denne overskrift som udgangs-
punkt lavede LDF´s dragtudvalg en lille 
udstilling i forbindelse med DM i folke-
dans i Middelfart den 10.05.2014.
Ofte hører vi dansere udtrykke, at vores 
dragter er meget varme og tunge at ha-
ve på og at danse i.
Men heldigvis er der jo mange mulig-
heder, når det gælder valg af dragt, og 
den behøver absolut ikke at være tung 
og varm. Det var nogle af mulighederne 
for lette og smukke dragter, som vi i 
dragtudvalget gerne ville gøre opmærk-
som på med denne udstilling.
Vi valgte, at vise kvindedragter i lette 
bomuldsstoffer fra forskellige tidsperio-
der og mandstøj med veste af bomulds-
tøj og bukser af hørlærred. Også bør-
nedragter i bomuldsstoffer var repræ-
senteret.
Endelig indeholdt den hovedtøj til både 
mænd og kvinder.
Deltagere og publikum ved DM viste 
stor interesse for de udstillede dragter, 
og der var megen god ”snak” og mange 
spørgsmål i relation til emnet.

Folkedragt – tung og varm

nej – let og smuk

Så på gensyn ved DM 2015, hvor dragt-
udvalget igen vil være tilstede med en 
lille udstilling med en anden indfalds-
vinkel.

Kirsten Emiland
Dragtudvalget
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DRAGTER

overtøj m.m.
Region Sjællands dragtudvalg indbyder al-
le interesserede til en dag med emnet 
overtøj m.m.
Lørdag	den	11.10.2014	- Bemærk ændret 
dato - kl.	10.00	–	16.00
på	Køge	Museum,	Nørregade	4,	Køge.
Indgang gennem gården, der vil være 
skilte. Vi vil i dragtudvalget lave en lille 
udstilling af overtøj, hatte, handsker, van-
ter, sko og andre genstande, som har væ-
ret brugt, når man bevægede sig udenfor. 
Derfor overskriften m.m. Og vi vil også gå 
uden for ”vores” periode, idet vi vil vise 
dele op til ca. 1970.
Dragtudvalgets medlemmer vil være til-
stede, arbejdende med ting som er re-
levante for emnet, og der vil være mu-
lighed for at få hjælp og vejledning 
omkring overtøj.
Dragtudvalget byder på kaffe og kage.

Dragtudvalget 
Region Sjælland

dug fra 1784 og et af de yngste tekstiler er servietter til Kon-
geskibet Dannebrog i 1900.
Det var Niels Ryberg der startede fabrikken i slutningen af 
1700 – da han købte Godset Øbjerg Gaard i Køng. Og i stedet 
for traditionel drift omlagde han det til linnedfabrik. Da eg-
nen var meget fattig fik fabrikken stor betydning for de loka-
le der kunne dyrke, bearbejde, spinde og væve …. Ja selv pi-
ger i 4-10 års alderen kom i såkaldt spindeskole, hvor de ik-
ke kun lærte at læse og skrive, men også at spinde de fineste 
kvaliteter garn – drengene blev oplært som vævere.
Spindeskolen er den sidst renoverede bygning, den er ikke 
stor men husede ca. 40 spindepiger ad gangen samtidig med 
den fungerede som lærerbolig.
Vi gik en tur rundt i byen for at se de gamle tilbageblivende 
bygninger først Spindeskolen, som er flot istandsat – så til 
Hospitalet der er næste projekt, men der skal midler til, Sjovt 
at kigge ind og se de meget små rum, der typisk dengang 
husede 2 personer og i dag ville der dårlig kunne være 1. 
Turen gik videre til Kirken lige uden for byen hvor vi kiggede 
indenfor og nogen gik op i tårnet hvorfra der var fin udsigt 
og det store areal hvor Hørren blev dyrket.
Besøget sluttede vi af med kaffe… Tak til Køng Museum og til 
Kirsten Emiland, der havde arrangeret besøget.

Jette 

Lørdag den 31. maj satte vi fra nær og fjern kursen mod det 
Sydsjællandske Køng, for at se det der engang har været 
Danmarks tidligste og største Linned-Fabrik.
Her mødtes vi i Køng-fabrikkens gl. administrationsbygning 
der nu er renoveret til Museum. Vi fik lov til at spise vor med-
bragte mad, inden der var guidet rundvisning og fortælling 
om Fabrikkens historie, der startede i slutningen af 1700-tal-
let, samt set de smukke udstillede vævede tekstiler. Heri-
blandt fine kongelige duge og servietter, den ældste damask-

Dragt Temadag
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Landsstævne 2014
Nu sidder vi her på den anden side af Frederikshavn 2014. Der er mange gode 
minder fra ugen på Knivholt, så mange at det vil være svært at fremhæve et frem 
for et andet. Noget af det som dog vil stå højt i erindringen, er den positive stem-
ning, som jeg fornemmer herskede rundt i alle Knivholts afkroge. Det var dejligt at 
mærke at problemer ikke blev til problemer, men blev til opgaver, der skulle og 
kunne løses og endda med et smil.
Jeg vil gerne sige TAK til alle deltagere i landsstævnet, tak for at I turde lægge en 
uge af jeres sommerferie i vores hænder, også selvom nogle af vore ideer var utra-
ditionelle. 
Stævneudvalget løste ved fælles hjælp opgaven med at stable Landsstævnet på 
benene – jeg synes at I kan være stolte af det resultat, som vi fik ud af anstrengel-
serne. Til sidst blev alle de løse ender knyttet til det allerfineste stævne. Jeg ved, 
at vi i stævneudvalget ikke kunne have klaret alle opgaverne selv, så derfor er det 
også af største vigtighed at sige TAK til det store korps af hjælpere. I har hver især 
gjort jeres til at gøre Landsstævnet 2014 til det det var – og det det for eftertiden 
vil være i min, og måske i andres, erindring. 
TAK for samarbejdet!

Trine Jordan Vind Andersen

Passer din 
dragt?
- Eller trænger den 
til en justering, 
eller måske en lille 
fornyelse?

Dragtudvalget i Landsforeningen 
Danske Folkedansere, Region Syd, 
arrangerer en workshop, hvor du 
kan få råd og vejledning:
•	 Om muligheder for tilretning af 

dine nuværende dragtdele
•	 Om fornyelse eller supplement til 

din nuværende dragt
•	 Om indkøb og syning

Sted: 

Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde, 
Fredericia, Teatersalen

Dato: 

Søndag den 5. oktober 2014

Tidspunkt: 

i tidsrummet 10 – 15

Pris: 

Kr. 20 for medlemmer af LDF / kr. 
30 for ikke medlemmer af LDF

Tilmelding: 

til Lene Mikkelsen på tlf. 75117967 
eller til Ketty Weile på tlf. 28746996 
eller mail ketty.weile@c.dk
Tilmeldingsfrist den 28. september.

Dragt-instruktør: 

Karen-Birgitte Hansen samt med-
lemmer af Dragtudvalget

Udstilling fra LDF’s Dragtsalgsafde-
ling. Dragtmapper. Prøvemapper.
Salg af kaffe/te og kage.
Har du spørgsmål til workshoppen 
er du velkommen til at kontakte Le-
ne Mikkelsen eller Ketty Weile, 
begge medlemmer af Region Syds 
Dragtudvalg
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NORDLEK er et stævne for folkedansere og spille- 
mænd fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, 
 Færøerne, Grønland og Åland. Det afholdes hvert 3. år på 
skift i de fire førstnævnte lande – i 2012 var der NORDLEK i 
Steinkjer, Norge og i 2015 er Danmark værtsland, hvor stæv-
net afholdes i Viborg i uge 29.

Arrangør er Nordlek, som er en paraplyorganisation for folke-
dans- og folkemusikorganisationer i de nordiske lande. Det 
praktiske arrangement lægges i hænderne på de lokale med-
lemmer af Nordlek – i Danmarks tilfælde er det Landsforenin-
gen Danske Folkedansere, Spillemandskredsen og DGI. 

Arrangementerne ved NORDLEK er stort set de samme som 
ved de danske landsstævner, dog i et noget større omfang, 
da hvert deltagerland vil stå for legestuer, danse- og spille-
mandskurser, opvisninger, koncerter mv. med dans og musik 
fra deres eget land. Man vil således kunne danse færøsk kæ-
dedans, lære islandske danse, se opvisning med svenske 
dansere og spillemænd, lære at spille finsk folkemusik osv. 
osv. Der er selvfølgelig også mulighed for selv at deltage i op-
visninger.

Ved NORDLEK i Viborg vil der også være specielle tiltag for 
børn, børnefamilier og unge dansere og spillemænd, ligesom 
der er et særskilt program for VI-KAN (handicapdansere).

Hele programmet for NORDLEK 2015 samt en kort beskrivelse 
af arrangementer, udflugter, udstillinger mv. kan ses på 
www.nordlek2015.dk.

Landsstævne noRDLeK
Landsstævnet, som arrangeres i samarbejde med  
Spillemandskredsen, er ét af Landsforeningens  
“flagskibe”. Det finder sted hvert år (dog undtaget de år, hvor 
der er NORDLEK), som regel i uge 29, på skift rundt i Dan-
mark. De seneste tre landsstævner blev afholdt i Aabenraa 
(2011), Hundested (2013) og Frederikshavn (2014), hver gang 
med 1.000-1.250 deltagere.

Landsstævnet er for folkedansere og spillemænd i alle aldre. 
Der er arrangementer, som er tilpasset en bestemt alders-
gruppe, f.eks. børnedans, familielegestue, ungdomsbal, al-
dersopdelte spillemandskurser og danseworkshops, senior-
dansekursus mv. Derudover er der selvfølgelig mange arran-
gementer og tiltag, som er for alle, såsom opvisninger, lege-
stuer, spillemandskoncert, udflugter til seværdigheder i 
omegnen, danse- og musikkurser, konkurrencer, kirkekon-
cert, dragtudstilling og en mængde andre ting. 

Stævnearrangørerne tilbyder indkvartering i form af cam-
pinglogi, hvor man bor i egen campingvogn eller telt på et 
grønt område, eller skolelogi, hvor man indkvarteres i klasse-
værelser i en nærliggende skole. Derudover plejer en del 
stævnedeltagere at bo på hotel, vandrerhjem, bed and 
breakfast e.l. i stævnebyen.

Kort fortalt er Landsstævnet en lille uges tid med dans, mu-
sik, livsglæde - og hyggeligt samvær med venner og bekend-
te fra hele landet.

Glemte sager landsstævnet i Frederikshavn
Protokolbog sort/rød – Hanne 
Nodestativ fra Bangsbo Have

Halskæde guld badetelt tirsdag morgen
Grøn pose til sovepose fundet på Camping vest

Hættetrøje fundet mandag aften i Østre Lade
Paraply fundet i vestre lade lørdag

Grå strikketrøje fundet i østre lade lørdag
Hvid trøje fundet i vestre lade lørdag

Sort trøje m/pailletter fundet i vestre lade
Sorte badesko fundet i Østre lade

Henvendelse til sekretariatet pr. telefon 66.18.58.60 
eller via mail til Dorthe, dorthelarsen@folkedans.dk
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Velkommen 
til noRDLeK 

2015
Vi glæder os til at møde jer alle til 
NORDLEK	stævne	i	Viborg	den	
14.–19.	juli	2015
Det bliver et spændende stævne 
med masser af nordisk dans, musik 
og folkekultur i Kongernes by. 
Stævnet oser af tradition og nye 
spændende tiltag også for børn, 
unge og familier.

Masser af nordiske danse- og mu-
sik workshops, shows, baldanse, 
legestuer for børn og unge, voks-
ne.
•	 Kreative	workshops	for	børn,	

unge og voksne.
•	 Udflugter	og	byvandringer.
•	 Sjove	events	i	byen	for	børn	og	

unge.
•	 Speciel	åbning/afslutning	for	fa-

milier, børn og unge.
•	 Råhygge	på	skole	eller	camping	

(famlie/foreningsvis)
•	 Suveræne	koncerter,	musikcafé,	

kurser, buskspil.
•	 Flot	dragtudstilling	og	spænden-

de foredrag.

Vi ses i Viborg  Læs mere 
om noRDLeK 2015 på
www.nordlek2015.dk

Stævneudvalget og Viborg 
Kommune

Årets landsstævne var over forvent-
ning.
En af de gode oplevelser var, at vagter-
ne lavede kaffe til os, nærmest i døgn-
drift. Vi kunne komme og hente en 
kande på vej fra badet om morgenen, 
og sen aften på vej hjem fra legestuen. 
Og alt midt imellem. Bare vi kom med 
bønnerne. Det gjorde vi. Der var ingen 
på skolen som behøvede at være ulov-
lig mht at bruge egen kaffemaskine el-
ler elkedel. 
En anden oplevelse var, at ved hjem-
stavnsmødet blev der bl.a. fortalt anek-
doter på vendelbomål. Jeg går stærkt 
ind for at bevare dialekterne, men her 
kunne der godt være brugt oversættel-
se, så pointen ikke gik helt tabt. 

Gulvtæppet på dansegulvet var der del-
te meninger om. Man behøvede ikke at 
pudse danseskoene, som en af danser-
ne udtrykte det. 
Tak for flyveturen til Berit og Svend. Vi 
fik et skønt vue over hele det nordlige 
Vendsyssel med både Grenen og Frede-
rikshavn. 

Ses vi i Viborg næste år? 
 

Glade dansehilsner fra
Dagny Ryttersgaard

Snekkersten

Glimt fra  
Frederikshavn 2014
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KURSER 

Dommerkursus
Lørdag den 15. november 2014 i odense

UDDAnneLSeSUDVALGeT

Kære danseinstruktør, nu har du mu-
ligheden for at give din instruktørud-
dannelse en perfekt ny vinkel – ta’ på 
LDF-dommerkursus
Formålet med dommerkurset er dels 
at få uddannet flere dommere, dels at 
give interesserede instruktører indsigt 
i, hvordan der bedømmes ved kon-
kurrence eller ved DM. 
Alle, der har gennemført instruktørud-
dannelsen for voksne eller B&U hos 
LDF eller DGI eller har undervist et 
hold i nogle år, kan optages på kur-
set. 

Skulle du være i tvivl om, hvorvidt du 
kan optages, ret da henvendelse til 
underviseren. 

Tid og sted:
Lørdag den 15. november 2014 kl. 
09.30 – 16.00, Odense Kultur- og 
Idrætshus, Stadionvej 50, 5200 
Odense V

Indhold:
•	 Deltagerne	forventes	at	have	læst	

koncepterne for DM for hold- og 
pardanse-konkurrencen samt kon-

Landsforeningen Danske Folkedanseres 
Uddannelsesudvalg er en vigtig brik i 
arbejdet med dansk folkedans og i ar-
bejdet omkring danske dragter.
Uddannelsesudvalgets opgave er at ud-
byde uddannelse, efteruddannelse og 
kurser, der dækker dansen og dragter-
ne sådan, at alle interesserede til en-
hver tid har mulighed for at melde sig 
og lære om det sidste nye inden for 
begge områder.
Vores to flagskibe inden for uddannelse 
er instruktøruddannelsen og uddannel-
sen inden for dragtsyningsteknikker.
Instruktøruddannelsen er 4-årig, såle-
des at man en uge årligt (uge 27 i 2015) 
deltager i undervisning. Undervisnin-
gen har i mange år fundet sted på Nør-
gaards Højskole i Bjerringbro. Her er en 
helt fantastisk atmosfære og stemning, 
der gør, at man har lyst til at komme 
igen år efter år. Undervisningen rum-
mer mange forskellige fag, men her kan 
bl.a nævnes: egendans, praktik med 
børn og voksne, praktik på hold, stem-
mebrug og valgfag. I løbet at kurset stil-
les der forskellige krav, til den tid, der 
er mellem to uddannelsesuger, sådan at 
kursisterne i løbet af året skal have en 
form for praktik hjemme i de lokale fol-
kedanseforeninger.
Hvert år udbydes der et instruktøraspi-
rantkursus, hvor man kan snuse til in-
struktørgerningen. Dette kursus er et 
samarbejde mellem regionerne og det 
finder sted rundt i landet. I år finder kur-
set sted i november i Gårslev, Børkop.
Uddannelsen i dragtsyningsteknikker 

finder ligeledes sted på Nørgaards Høj-
skole, Bjerringbro og det er en 6-årig 
uddannelse. Der undervises i de grund-
læggende teknikker inden for dragtsy-
ning og i den kulturhistorie, der ligger 
bag. På www.danskefolkedansere.dk 
under kurser uddybes det hvad hvert 
hold indeholder. Mange af underviserne 
på dragtuddannelserne er ildsjæle, der 
gennem mange år har snuset, forsket 
og samlet ind på museer og i private 
samlinger og med stolthed kan vi sige, 
at både museumsfolk og udenlandske 

kursister er rigt repræsenteret på kur-
serne. 
Efteruddannelses- og inspirationskurser 
finder sted løbende både inden for dans 
og dragtarbejde. Hele tiden sker der nye 
ting på vores område og det er vigtigt for 
os at flest muligt er med på det nye – 
også selvom det er en hobby/sport, der 
har traditioner langt tilbage i tiden.
Et af de sidste skud på uddannelses-
stammen er dommerkurser – der i takt 
med at vi får konkurrencer ind i folke-
dansen er vigtig, for ingen dommere er 
lig med ingen konkurrencer, og det har 
stor vigtighed for Landsforeningen Dan-
ske Folkedansere. Vi ser nemlig os selv 
som et moderne idrætsforbund og så-
dan vil vi også gerne at andre ser os. 
Vi vil gerne have mange flere til at del-
tage i vores kurser – for vi mener at 
mangfoldigheden i vore deltagere løfter 
kurserne sådan at de bliver endnu bed-
re end de i forvejen er. Findes der øn-
sker til kurser er vi meget åbne for in-
put – blot er det vigtigt at tankerne luf-
tes for os.

Sæ
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KURSER 

Bjerringbro 
2014
Uge 27 stod igen i år i Bjerringbrotegn 
– her mødtes instruktørkursister, dan-
sekursister og spillemænd for at gøre 
ugen lige så uforglemmelig, som den 
plejer at være. Stor var entusiasmen 
hos både de der er ved at uddanne sig 
til instruktører og hos dansekursisterne. 
Fælles var der hver morgen tringen-
nemgang og i løbet af dagen var dan-
sekursisterne ”føl” hos instruktørerne. 
Det er dejligt og særdeles frugtbart når 
kursisterne på den måde kan gøre brug 
af hinanden. Når ikke lige de to kurser 
hjalp hinanden var der undervisning på 
de respektive hold – også dette er giv-
tigt og vigtigt.
En stor tak skal også lyde til de danse-
re, der kom og hjalp i løbet af ugen. Det 
er dejligt, at I kommer, når der bliver 
kaldt – forhåbentlig har I også fået no-
get med hjem.
Dejligt er det også, at børnefolkedansere 
fra det midtjyske ville bruge en sommer-
feriedag sammen med os – vi lærer rig-
tigt meget når I kommer. De 60 børn, der 

Navne fra venstre:

Helen Skov Axelsen, Anne Cecilie 

Simonsen, Christian Obel, Mette Bebe 

Juel, Louise Lind Danielsen, Conni 

Hansen og Mads Christensen.

deltog fra Egeskovskolen, skal også have 
en stor og velment tak – det er så her-
ligt, at I gider at komme. Det er dejligt at 
se den iver, der bliver lagt for dagen.
Jeg glæder mig allerede til at se jer alle 

igen: Instruktørkursister, dansekursi-
ster, børne- og voksendansere, der 
kommer for at være ”føl” i uge 27 2015 
på Nørgaards Højskole i Bjerringbro.

Trine Jordan Vind Andersen

cept for regionsmesterskab for par-
dans og koncept for landsfinale for 
regionsmestre. Med koncepterne 
som udgangspunkt vil vi tage en 
snak om dommerrollen og de be-
slutninger, man som dommer må 
træffe

•	 Vi	vil	komme	ind	på	ligheder	og	for-
skelle i bedømmelsen af par- og op-
stillingsdanse i forhold til bedøm-
melsen i disciplinerne, frit og obliga-
torisk program

•	 Vi	vil	berøre	emner	som	beskrivel-
seslæsning, fatninger, svikt, udstrå-
ling, kropsholdning, rytmik, trin og 
helheder samt vægtningen af disse i 
de enkelte konkurrencediscipliner 
•	 Vi	vil	grave	dybere	end	beskrivel-
serne og arbejde med, hvilke ele-
menter et dansetrin består af. Snak-
ke om hvad der er afgørende for 

kvaliteten af den dans, der bliver re-
sultatet. Dette for at fokusere mere 
på graden af dans for det enkelte 
par/den enkelte gruppe, og mindre 
på rigtigt eller forkert

•	 Dagen	vil	indeholde	mest	mulig	
praktisk bedømmelse af dansere, 
både enkelte par, flere par sammen 
og opstillingsdanse

Underviser:
Mette Inge Baltsersen, mobil: 2815 
7304
Specifikke spørgsmål vedrørende kur-
set rettes til Mette Inge

Praktiske ting:
Der serveres kaffe/te med brød ved 
ankomst og kaffe/te med kage om ef-
termiddagen. Frokosten skal man selv 
medbringe.

Pris:
Er du medlem gennem en LDF-lokal-
forening er din pris 0,00 kr. i 2014

Tilmelding:
Senest 1. november 2014. 
Benyt venligst tilmeldingsblanket på 
hjemmesiden www.folkedans.dk se 
under kurser/dommerkursus

Kursusleder:
Anne Kathrine Clausen, Violvej 2, 6710 
Esbjerg
mail: clausens@bbsyd.dk
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Så er det atter tid for spillemandskur-
sus. Kom og oplev de mange gode in-
struktører på et spændende kursus ar-
rangeret af B&U Region Midtjylland og 
Sdr. Felding Folkedanserforening. Et 
kursus for børn og unge, der gerne vil 
lære at spille spillemandsmusik på en 
lidt anden måde. 
Kort sagt et super kursus på Sdr. Fel-
ding Skole. 
Samme eftermiddag afholdes der dan-
sekursus for unge over 10 år. 
Om aftenen spilles der op til bal for 
børn og unge.

Hvor: 

Sdr. Felding Skole, Skolegade 31. 7280 
Sdr. Felding

Hvornår: 

Lørdag + søndag den 8.-9. nov. 2014

Program: Lørdag

09.30  Velkomst og sang
09.45-12.00 Gruppespil
12.00-12.45 Frokost
12.45-14.15  Gruppespil
14.15-15.00  Pause hvor vi laver „noget“
15.00-15.30 Saftevand, kage og kaffe
15.30-17.00  Gruppespil
17.00-17.30  Fri
17.30-18.00  Aftensmad og oprydning
19.00-23.00 Bal. 
21.00  kaffepause
21.30  Bal
23.00  Farvel til dem der ikke skal 

overnatte
23.15-23.45 Natmad
23.45  Natdans

Søndag

08.00 Morgenmad
09.00 Oprydning / afskedssang
09.30 Farvel og på gensyn

Der er ingen krav, for at deltage. For de 
mindste vil der i år være et sandkasse-
hold hvor leg og andre aktiviteter er en 
del af gruppespil. Nodemateriale tilsen-
des ca. to uger før kurset.

14.15-15.00 Pause hvor vi laver „noget“
15.00-15.30 Saftevand, kage og kaffe
15.30-17.00  Dansekursus
17.00-17.30  Fri
17.30-18.00  Aftensmad og oprydning
19.00-23.00 Bal med kaffepause ca. kl. 

21.00
23.00  Farvel til dem der ikke skal 

overnatte
23.15-23.45 Natmad
23.45-???  Natdans

Søndag

08.00 Morgenmad
09.00 Oprydning / afskedssang
09.30 Farvel og på gensyn

Instruktør: 

Ib Jensen (Als) Musik: Ib Hansen, Hen-
ning Andersen og Peter Smidt
Dansekursus med aftensmad OG over-
natning + morgenmad kr. 160,00
Dansekursus med aftensmad OG soda-
vand/kaffe/the og kage kr. 130,00 
Tilmelding senest d. 27. oktober 2014. 
Se vedr. indbetaling nedenfor.

NATBAL FOR BØRN OG UNGE

Dagen slutter af med et brag af et bal. 
Vi starter kl. 19.00 og fortsætter indtil 
trætheden melder sig. Programmet kan 
du se ovenfor.
Instruktør: Ib Jensen (Als) 
Musik: Alle kursister + instruktører
Pris: BAL med sodavand og kage OG 
overnatning + morgenmad kr. 85.-
BAL med sodavand/kaffe/the og kage 
kr. 30,00
Tilmelding senest d. 27. oktober. 2014, 
HVIS du skal overnatte.
Indbetaling: på konto 7625-2333265
Oplys navn på alle deltagere ved ind-
betaling.
Spørgsmål: Venligst kontakt Jens Jen-
sen – tlf.: 97 18 82 37 eller mail: dan-
seogspillemandskursus@outlook.dk 
Vi glæder os til at se dig!

B&U Region Midtjylland + Sdr. Felding 
Folkedanserforening

Instruktører: 

Harmonika: Bjarne Knudsen
Klarinet: Lene Sand Nielsen
Bas: Aksel Sand Nielsen
Fløjte/klarinet: Manny Skjærbæk
Violin: Peer Munkgaard
Musik hjælper: Lærke Jensen
Kursusleder: Jens Jensen
Friskolevej 29, Fasterholt
7330 Brande. Tlf.: 97 18 82 37
Mail: 
danseogspillemandskursus@outlook.dk
Børn og unge vil blive opdelt i spille-
grupper efter niveau, hvor de øver sig 
på en række melodier. Grupperne byder 
hen på aftenen op til bal for de andre 
deltagere og udefrakommende.

Pris: 

Spillemandskursus inkl. mad og drikke 
hele dagen: KR. 150,00
Spillemandskursus inkl. mad og drikke 
hele dagen OG overnatning: KR. 200,00

Tilmelding: 

INDEN den 27. september 2014.
Flere tilmeldingsskemaer kan rekvireres 
hos Jens Jensen - se tlf. / mail adresse 
ovenfor.
Husk navn og adresse på tilmeldingen.
Betaling indsættes på konto: 
7625-2333265
Nodemateriale sendes ud via mail. 
HUSK AT OPLYSE NAVN PÅ DELTAGERE 
VED INDBETALING

Dansekursus for 
unge over 10 år. 
Den 8.-9. 
november 2014
Program for dansekursus

Lørdag:

12.00-12.45 Middagsmad
12.45-14.15 Dansekursus

Børn og unge, spillemandskursus, 
dansekursus og natbal
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Danser du folkedans og overvejer du, 
om det ville være noget for dig at blive 
instruktør? Eller har du allerede under-
vist en lille smule og vil gerne have 
vejledning til at ”komme videre”?
Så er dette kursus uden tvivl lige noget 
for dig!
Du vil lære at læse en dansebeskrivelse 
og omsætte ord på papir til trin på gul-
vet. Du vil få tildelt opgaver i form af 
danse, som du skal instruere dine med-
kursister i, ligesom du sammen med de 
andre instruktøraspiranter vil stå for le-
gestuen lørdag aften. Der vil selvfølge-
lig være en instruktør og et par spille-
mænd på kurset, som vil ”holde dig i 
hånden” hele vejen igennem forløbet. 
Er du folkedanser, og har du lyst til en 
weekend med masser af dans - og mu-
ligheder for at bakke op om de kom-
mende instruktører?
Så er dette kursus uden tvivl lige noget 
for dig!
Dansere er en uundværlig del af in-
struktøraspirantkurset. Aspiranterne har 
nemlig brug for nogle at ”øve sig på”, 
og selv om danserne ikke formodes at 
hjælpe aspiranterne alt for meget med 
deres undervisningsopgaver, vil de alli-
gevel være en uvurderlig støtte for in-
struktørspirerne.

Instruktøraspirantkursus 7.9. november 2014 
i Gårslev Sognegård, Skolegade 22, Gårslev, 7080 Børkop  
for instruktøraspiranter og dansere

Praktiske oplysninger:
Ankomst

Fredag den 7. november kl. 17.00-18.00 
(der vil blive rundsendt en deltagerliste 
ved afslutning af tilmeldingsfristen, så 
transport / samkørsel evt. kan aftales 
indbyrdes)

Afrejse

Søndag den 09. november kl. 15.00

Instruktører

Lone Schmidt, Padborg, Dorthe L. Jør-
gensen, Lyngså og Tom Elbert, Gjern

Kontaktpersoner

Christian Jensen, Binderupvej 25, 6091 
Bjert, tlf. 21453116, c-j@stofanet.dk 
Lone Schmidt, Stagehøjvej 55, 6330 Pad-
borg, tlf. 21606845, lone.schmidt@mail.dk 

Kursuspris

Aspiranter 800 kr. LDF foreningsmed-
lemsrabat 150 kr. LDF pris 650 kr.
Dansere 600 kr. LDF foreningsmed-
lemsrabat 150 kr. LDF pris 450 kr. 
Prisen inkluderer ophold, forplejning 
samt div. kursusmateriale

Indkvartering

I klasselokaler på Gårslev Skole, Luft-

madras, sovepose/sengetøj, håndklæ-
der og skiftesko skal medbringes

Tilmelding

Tilmeldingsblanketter mv. kan rekvire-
res hos kontaktpersonerne eller down-
loades fra region Syddanmarks 
hjemmeside under www.folkedans.dk

Tilmelding og betaling skal finde sted 
senest tirsdag den 21. oktober 2014 
HUSK, tilmelding er først gældende, når 
betaling er modtaget. Konto: Reg.
nr.1551 konto nr. 4391 706 625 

Legestue lørdag

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

Vi vil gerne opfordre regioner og lokal-
foreninger til at bakke op om kurset ved 
at sende så mange aspiranter af sted 
som muligt, så vi kan sikre os, at man 
også i fremtiden kan lære at danse 
dansk folkedans

Arrangør 

Landsforeningen Danske Folkedansere
Region Syddanmark, Danseudvalget - i 
samarbejde med de øvrige 4 regioner

KURSER 
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Masterclass, violin, med Ditte Fromseier, Fredericia
Den 19. oktober 2014

Spillemandskredsen nordjylland
Spillemandskursus, Godthåb
Den 1. november 2014

B&U Spillemandskursus, Sdr. Felding
Den 8.-9. november 2014

Kursus i akkompagnement og skidtspil, Brenderup Højskole
Den 30. januar – 1. februar 2015

Spillemands
kalenderen

Kursus i 
akkompagnement 
og skidtspil

Brenderup Højskole 30. januar – 
1. februar 2015
Er du vant til at spille til dans, men 
mangler ideer til hvordan du kan varie-
re dit akkompagnement, vil der på kur-
set være rig mulighed for at få udvidet 
din værktøjskasse med variationsmulig-
heder.

Her kan nævnes emner som:
•	 Lave forskellige stemmer
•	 Instrumentering
•	 Harmonisering
•	 Arbejde med det samlede musikalske 

udtryk i en gruppe.
•	 Lave akkompagnement til dansespil 

med rytmisk og melodisk frasering, 
god puls og rytmik

Instruktør: Bent Melvej

Yderligere information følger

Hvornår: Søndag d. 19. oktober 2014 
kl. 9 - 17
Hvor: Teatersalen, Det Bruunske Pak-
hus, Kirkestræde 3, 7000 Fredericia

Hvis du er god til at spille violin, men 
mangler lidt inspiration er dette kur-
set for dig.
Tilmelding sker på www.spille-
mandskredsen.dk (til nød på tlf: 28 
60 47 37). Gå ind under kurser, der-
efter masterclass.

Anne-Grete laver en let frokost til os. 
Drikkevarer købes på stedet.
Pris inkl. frokost kr. 450,00
Betaling: giro 973-6158 (kortartskode 01)

Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2014
Bemærk at der er et begrænset antal 
pladser

Kursusleder: Ingolf Ryom-Nielsen, 
Bøgevej 23, 8752 Østbirk, tlf. 2860 
4737.

Ditte Fromseier startede sin musikal-
ske karriere på Bornholm som 4-årig 
og
har siden spillet sig jorden rundt og 
uddannet sig både som klassisk og
folkemusik-violinist. Bl.a. ved Univer-
sity of Limerick og Syddansk
Musikkonservatorium og Skuespiller-
skole, hvor hun er ansat som Adjunkt.

Masterclass
med Ditte Fromseier
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Som førstegangsdeltager kan jeg ikke 
forholde mig til, hvordan dette år var i 
sammenligning med tidligere år, da alt 
var nyt for mig (i særdeleshed da jeg 
kun havde læst kursusbeskrivelsen tem-
melig overfladisk), men temaet: pols, 
sønderhoning og menuet var nok til, at 
jeg tilmeldte mig efter 25 års tilløb.
Morgensang og rytmeøvelser kunne ikke 
andet end efterlade én oplagt til dagens 
dont. Veloplagte instruktører appellerede 
ikke forgæves efter vores barnlige glæde 
ved at få en rytme til at køre.
Instrumentalundervisning var for harmo-
nikaens vedkommende ikke så meget 
undervisning i, hvordan man spiller på 
harmonika, men i hvordan man alterna-
tivt kan spille sønderhoning eller menu-
et på instrumentet med melodisk bas-
spil, uden altid at skulle forfalde til at 
spille umba-bas. Det blev det ganske 
vist ikke nemmere af, men vi var jo også 
kommet for at blive udfordret på vores 
færdigheder – ikke for bare at demon-
strere dem. 
I eftermiddagens workshop kom der an-
dre boller på suppen, hvor mit valg var 
at være med i en gruppe, der skulle for-
berede et sammenhængende arrange-
ment af to melodier efter eget valg til 

koncertopførelse – ikke til dans. Ved en 
sådan lejlighed afhænger meget af, 
hvordan man går i spand sammen med 
dem, man bliver sat sammen med, og 
om det nu var efter Birgits og evt. andres 
modne overvejelse eller rent og skært 
held, ved jeg ikke; men vi fire, der var 
sat sammen, følte os i den grad godt til-
pas i hinandens selskab og fik som følge 
deraf også præsteret noget i ugens løb, 
som vi i hvert fald selv syntes, vi kunne 
være bekendt at fremføre ved den af-
sluttende koncert fredag aften.
Dansespil, som hver dag afsluttede efter-
middagens aktiviteter, gav lejlighed til at 
få spillet med andre i realistiske situatio-
ner med kort forberedelse til bunden op-
gave. Det må man for min skyld frem-
over gerne vægte mere, da det er den 
disciplin, vi ”til daglig” oftest bliver udsat 
for. Under den afsluttende evaluering 
fredag var der røster fremme om musik-
teori i praksis for spillemænd. Det støtter 
jeg fuldt ud, og det må kunne udnyttes 
som forudsætning for det improviserede 
sammenspil. Jeg ser det som noget af en 
forudsætning for at kunne spille godt 
sammen med andre. Teori uden praksis 
er gold, mens praksis uden teori bliver 
let lidt tynd.

Sammenspil i stort orkester har jeg af 
vane altid været noget forbeholden 
overfor. Det er ikke en typisk spille-
mandsaktivitet, og det tager en god bid 
af den tid, der er til rådighed på kurset. 
Men jeg må, som på evalueringsmødet, 
tage min kritik af det i mig igen – ikke 
mindst da jeg nu efterfølgende har nær-
læst kursusbeskrivelsen! Årsagen er ikke 
mindst, at vi i Johnnie og Bent havde to 
fremragende orkesterledere, som holdt 
os fremme på stolen med to vidt forskel-
lige sæt arrangementer; Bent med 
3-stemmig traditionelt arrangeret musik, 
hvor man kan lege med fordelingen af 
roller, og hvor der er plads til individuel 
udfoldelse, og Johnnies gennemarrange-
rede og i rytmisk og harmonisk hense-
ende ganske udfordrende arrangemen-
ter af traditionel musik, kraftigt inspire-

Bjerringbro 2014 – en 
spillemands betragtninger

På den ekstraordinære generalforsamling på nørgårds 
Højskole d. 28. juni 2014 blev det enstemmigt vedtaget at 
ændre foreningens navn fra 

Danske Folkedanseres Spillemandskreds 
til 

I den anledning har vi allerede nu modtaget gode forslag 
til et nyt logo samt forslag til forkortelse af navnet. 
Vi modtager meget gerne flere forslag.

Styrelsen

Spillemandskredsen
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eventyret med Dwight Lamb 
fortsætter
Dwights morfar Chris Jerup emigrerede 
fra Vendsyssel til USA i 1893. Chris var 
søn af den legendariske spillemand 
Kræn Jerup og Chris medbragte et stort 
repertoire af dansk spillemandsmusik. 
Da Chris gik på pension, flyttede han 
ind hos den dengang 12 årige Dwight 
og hans forældre. Dwight spillede vio-
lin og lærte en masse af sin morfars 
danske melodier. 
Mette Kathrine Jensen og Kristian Bug-
ge fik færten af Dwight, og de mødtes 
med Dwight på én af deres turneer. Si-
den da har de 3 spillet et utal af kon-
certer og i 2010 indspillede de deres 
første CD. I 2013 indspillede de denne 
CD. 

På én af deres turneer havde Mette 
denne sjove lille oplevelse:
På en restaurant kommer Mette 
i snak med en skotsk harmo-
nikaspiller, som var ved at for-
tælle en historie, som han hav-
de hørt på en festival i Califor-
nien. Han havde hørt om to 
unge skandinaver, der havde 
fundet en gammel glemt skat 
af folkemusikrepertoire ude på 
prærien. De havde mødt en 
mand, der kunne spille denne 
glemte musik. Mandens for-
fædre var udvandret for man-
ge år siden og med sig i baga-
gen havde de en masse mu-
sik. Mette blev helt tavs, indtil 

hun fik fremstammet, at det jo netop 
var historien om Dwight Lamb, Jensen 
& Bugge. Ja verden er lille, og musik-
ken den er stor og et fælles sprog.
Dwight husker flere og flere melodier 
og vågner op om natten og begynder at 
fløjte dem. Og nu er flere af melodierne 
indspillet på denne CD.

Med på CD´en er:
Dwight Lamb, Enrader harmonika
Mette Kathrine Jensen, Harmonika
Kristian Bugge, Violin
Morten Alfred Høirup, Guitar
Anders Ringgaard, Trombone

Flere informationer kan fås hos: 
www.jensen-bugge.dk, eller ved at 
kontakte gofolk på go@gofolk.dk eller 
tlf. 31 69 12 86

Dorthe Linde Jørgensen

Dwight Lamb, Jensen & 
Bugge – Live in Denmark 
2013 – part two Go1114

ret af Habadekuks seneste CD. Det var 
ikke kedeligt! Og det lød efter sigende 
godt til den afsluttende koncert, hvor vi 
kunne mærke, at vi havde lært noget i 
ugens løb.
Kursusstedet var net uden at være pran-
gende, kursusledelse og undervisning 

kompetent og engagerende, og medkur-
sisterne: godt selskab, ikke mindst ved 
sangaftenen om onsdagen!
Der var mange, jeg ikke fik talt med eller 
spillet med; men der bliver vel kursus i 
Bjerringbro 2015 også.

Kaj Engholm 

Spillemands
kredsen 
nordjylland
indbyder til Spille mands
kursus Lørdag den 1. 
november 2014 kl. 10.30
17.30 i Ride mands mølle 
Godthåb, 9230 Svenstrup J

Instruktør:	Frederik Pustelnik, vi-
olin. Frederik har en bachelorgrad 
fra folkemusiklinien på konservato-
riet i Odense. Han har danset til og 
spillet folkemusik fra han var gan-
ske lille. Frederik var instruktør ved 
spillemandskredsens træf og gene-
ralforsamling i år og var så inspire-
rende – både hvad angår valg af 
musik og hans måde at fremlægge 
den på – at vi synes også andre 
skal have den oplevelse. 
Dagen afsluttes med at vi spiller til
Legestue kl. 19.00-23.00 som ar-
rangeres i samarbejde med Dan-
ske Folkedansere, Region Nordjyl-
land og SFV. 
Pris:	kr. 300,- inkl. aftensmad, 
samt eftermiddags- og aftenkaffe 
med brød.
Tilmelding: senest 20. oktober 
2014 til

Erik Vognsen Nielsen, 
tlf. 9813 4572, 

email: brixvognsen@gmail.com
eller Bjørn Kiilerich, 

tlf. 9815 8697, 
email: bkiilerich@stofanet.dk

Spillemand m/k søges
Otterup Folkedansere søger spillemand fra sæ-
sonstart. Vi danser på Otterup Skole torsdage fra 
19.30 til 22.

Henvendelse til Carl Nielsen, 21.83.82.02
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Dansekursus og legestue
I år finder Silkeborg & Omegns Folkedanse-
res årlige dansetræf sted Lørdag d. 11. ok-
tober i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg. 
Dansekursus starter kl. 13.00 og slutter 
kl. 17.00. Legestue starter kl. 19.30 og 
slutter kl. 23.30. 

I år har vi fornøjelsen at kunne præsentere 
Lone Schmidt som instruktør på kurset og 
leder af legestuen om aftenen. Snuptaw le-
verer musikken til kursus og legestue.
Deltagerpriser:
Kursus incl. kaffe: kr. 85,00
Legestue incl. kaffe: kr. 85,00
Kursus og legestue incl. kaffe: kr. 150,00
Der kan bestilles aftensmad (2 retter) for 
120,00 kr. Drikkevarer skal købes.

Tilmelding senest lørdag d. 04. oktober:
Teddy Schøler: 24798559 eller  
formand@totrin.dk
Astrid Kristensen: 21680068 eller 
ak@totrin.dk

InDByDeLSe til  
Ølstykke og omegns  
Folkedanser forenings 

LEGESTUE
Lørdag den 1. november 2014 på Græ-
stedgård, Udlejrevej 13 B, 3650 Ølstykke.

Danseleder er Bente Drejer.
Spillemænd er: Hanne Bøgh, Hardy Tagmos, 
Keld Tachau og Rene Axelsen.

Medbring mad til Fælles buffet kl. 18,00. 
Eller bare kom til DANSEN fra kl. 19,30 til 
kl. 23,30 med en kaffepause. (lagkage/
boller/småkager).
Voksne pris kr. 65,00 
Unge under 30 år kr. 30,00
Små børn skal være ifølge med 1 voksen 
og skal ikke betale. Der vil ikke være spe-
cielle børnedanse på programmet.
Der kan købes vand, øl og vin til rimelige 
priser. Tag folkedanser sangbogen med.

Mail: folkedanser@stofanet.dk 

SPILLEMANDSKREDSEN

Phønix ”nu” Go 0114
Jeg er bare slet ikke i tvivl, når først CD´en ruller og lyden når mine øre-
gange – det er endnu en CD fra Phønix med den karakteristiske lyd af Phø-
nix. 
Der er et dejligt liv over musikken. Der er blød leg hen over melodierne, 
stemningsfulde toner smyger sig om mig, der er rytmiske riff, der ligger 
velafbalanceret under melodien. Der er skønne fortolkninger både med 
sangstemmen og instrumenterne. Og det er alt sammen en stor nydelse at 
lytte til. 

CD´en indeholder både nykomponeret musik, komponeret af bandets egne 
medlemmer og traditionelle folkeviser nyfortolket af bandet. Uanset om det 
er nyt eller gammelt, er der en dansk og nordisk tone over musikken. 
Dette orkester er med til at sikre, at de danske folkeviser overlever og lever 
videre – folkeviserne er en næsten glemt og dermed uddød del af vores 
danske kulturarv. Da folkeviserne for alvor ”levede” blev de overleveret 
mundtligt, heldigvis er de på et tidspunkt blevet nedskrevet, så de kan 
”genopstå”. 
Orkesteret har efterhånden sat sit præg på den danske og de udenlandske 
folkemusikscener i en del år og dette er deres 7. album med den meget 
rammende titel ”NU”, for det er Phønix lige nu. Et orkester, der igennem al-
le årene har fornyet sig, og samtidig har været dem selv, i den fornyelse. 

Phønix består af:
Karen Mose: Sang – keyboard
Anja Præst: Klarinetter
Jesper Vinther: Harmonika
Jesper Falch: Percussion

Har du fået lyst til at høre mere? 
Du kan henvende dig på www.gofolk.dk, go@gofolk.dk eller tlf. 7572 2486

Dorthe Linde Jørgensen

Legestue 
Legestue på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 
1, 4060 Kr. Såby lørdag den 27. september. 
Spisning af medbragt mad kl. 18.00. Lege-
stue kl. 19.30, som er for alle uanset delta-
gelse i spisning.
Instruktør: Janie Mejer. Musik: Horn Herreds 
Spillemænd. 
Entre: 75 kr. inkl. kaffe m/boller og lagkage. 
Alle er velkomne!
P.b.v. Finn Kristensen, tlf. 4640 0221/2327 1398

Horn Herreds 
Folkedansere
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Violinen	og	klarinetten	er	blevet	stille!

Viggo Johansen og Benno Olsson
I trekantområdet har vi mistet den allestedsnærvæ-
rende violinspillemand Viggo Johansen. Han døde i 
en alder af 83 år efter en kort sygdomsperiode. Lige-
ledes har vi mistet vores dygtige klarinetspiller, Ben-
no Olsson, der døde i en alder af 79 år efter en læn-
gere sygdomsperiode. De døde med få dages mel-
lemrum.
Begge var rigtig dygtige og blev flittigt brugt som 
balmusikere i deres unge dage – i den periode spil-
lede Viggo både violin, harmonika og sav og Benno 
Olsson Saxofon.
I midten af 1970’erne begyndte de begge at spille 
til folkedans – Viggo spillede på sin violin, og Ben-
no havde skiftet saxofonen ud med en klarinet.
Benno blev en fremragende klarinetspiller, og han 
var forspiller og ansvarlig for musikken i Vonsild Fol-
kedanserforening og i folkedanserforeningen ”De 4 
Hjørner”. Benno blev for et par år siden ramt af syg-
dom, så han stoppede med at spille. Vores tanker 
går til Kirsten, Benno’s gode veninde, og familien.
Viggo Johansen var et fantastisk menneske og en 
gudsbenådet spillemand, og Pia og jeg har været så 
heldige at kende Viggo og hans kone, Karen, siden 
1975 – I alle disse år har Viggo været spillemand på 
mine dansehold, nogle gange alene og andre gan-
ge sammen med Pia. Vores søn, Steffan, har som 
barn også spillet rigtigt meget sammen med Viggo, 
og en stor del af Steffan’s violin færdigheder er in-
spireret fra Viggo.
Udover vores tætte kontakt med Viggo spillede han 
også andre steder – Ja! for år tilbage 3 steder om 
ugen. Foreninger som Koldingegnens Folkedansere, 
OK – Klubbens Folkedansere, Lunderskov Folkedan-
sere, Jordrup Folkedansere, Egtved Folkedansere, 
Middelfart Folkedansere og Dansestudiekredsen har 
alle haft glæde af hans fantastiske spil.
Det er mærkeligt, at 2 af vore meget nære musikal-
ske kammerater næsten dør samtidigt – så der bli-
ver meget stille her. Men som Steffan sagde: ” Kære 
Gud og Sct. Peder! – Pas på deroppe! For nu bliver 
der spillemandsmusik og legestue i himlen”
Æret være deres minde og tak for alt musikken

Steffan, Pia & Per

MEDLEMMERNE 

Det sker i 
din region

Invitation til kursus 
”Udvikling af egendans” 2014
På opfordring indbyder Danseud-
valget i Region Syddanmark også i 
år til kursusdage i ”Udvikling af 
Egendans”. Dette kursus er et til-
bud til at udvikle jeres dans som 
par. 
Instruktører:	Mette Inge Baltser-
sen, Rune Pedersen 
Spillemænd:	Gert Stenderup 
Skov, Claus Lisberg 
Udbyttet skal gerne være, at I som 
par får nogle udviklingspunkter 
samt teknikker til dette.
Kurset er 2 endags-kurser. Altså 
det samme kursus udbudt 2 for-
skellige steder i regionen og på 2 
forskellige dage fra kl. 10-15. Pro-
grammet for de 2 dage kommer til 
at være det samme, men hvis I 
gerne vil deltage begge dage, vil 
instruktørerne gøre en indsats for 
at give jer noget begge dage. In-
struktørerne vil undervise i danse-
metoder og giver fif undervejs til at 
udvikle og inspirere de enkelte 
dansere og til parrenes dans. No-
get at dagen vil parrenes dans bli-
ve optaget på video – og parrene 
vil få en individuel evaluering 
samtidig med gennemgang af vi-
deoen.
1. november: Nygadehuset, Nyga-
de 31A, 6200 Aabenraa
2. november: Odense Kultur-og 
Idrætshus på Stadionvej 50 i Pige-
gymnastiksalen
Pris for hvert af disse kurser er 
250 kr. pr. person. LDF forenings-
medlemsrabat er 100 kr. pr. per-
son. Medbring venligst selv frokost 
og kaffe til eftermiddagspausen - 
samt service.
Tilmeldingsfrist er den 17. okto-
ber. Tilmelding sendes til Anne-
Grete Jensen på mail: angrjens@
gmail.com med info om: Enlig eller 
par  Navn(e)  mail  Telefonnum
mer  Lokalforening eller ingen  
Danseerfaring (antal år)

Er der spørgsmål, er I velkomne til 
at ringe til mobil 24 60 63 98 
Der er plads til 10 par pr. dag. 
Først til mølle princippet gælder. 

Invitation til netværksmøde 
for instruktører og andre interesse-
rede til en dag, hvor der er mulig-
hed for at mødes, udveksle idéer 
og gennemgå stævnedanse 2015
Dagens	forløb:	Velkomst – kaffe 
med brød. Mette Inge Baltsersen 
gennemgår de danske og de nor-
diske danse til Nordlek 2015 i Vi-
borg – med musikledsagelse. DGI 
instruktører er meget velkomne til 
at deltage hertil. 
Derefter lægges op til diskussion 
om følgende emner: 
•	 Oplæg	om	udvikling	af	Egendans
•	 Regionskonkurrencer
•	 Uddannelse	af	instruktører	

a. Instruktøraspirantkursus 7.-9. 
nov. – sidste tilmelding 21. 
okt.

b. Bjerringbro
•	 Forventninger	til	regionen	(regi-

onens forventninger til forenin-
ger og instruktører)

•	 Eventuelt
Medbring venligst selv frokost, 
drikkevarer og kaffekopper. Vi sør-
ger for kaffe og brød. Husk danse-
sko.
Tid	og	sted:	Søndag den 5. okto-
ber 10 – ca. 16.00 på en skole i 
Fredericia – Adresse annonceres 
senere
Deltagere:	Instruktører og andre 
interesserede, også folk, der bor 
uden for Region Syddanmarks om-
råde er velkommen.
Pris:	Gratis
Tilmelding:	Senest 21. september 
til Anne-Grete Jensen på mail: 
angrjens@gmail.com. Er der 
spørgsmål, er I velkomne til at rin-
ge til mobil 24 60 63 98. 
Arrangør:	Landsforeningen Dan-
ske Folkedansere, Region Syddan-
mark, Danseudvalget

Region	Syddanmark
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Fordommen, at det kun er gråhårede 
mennesker, der danser folkedans, ken-
der hun godt. ”Jeg bliver så træt, når 
jeg hører den” siger Jeanne Hermann. 
”For det første passer det ikke, og for 
det andet er det en ualmindelig sejlivet 
røverhistorie. Sandheden er at der ER 
færre børnedansere end i 70’erne og 
80’erne- simpelthen fordi der er mindre 
årgange i dag og flere tilbud. Derfor er 
det de samme vilkår for badminton, 
fodbold, spejder osv.”
Hun sidder i styrelsen for at varetage 
B&U-medlemmernes interesser og er 
formand for LDF’s B&U-udvalg. Udval-
get består af fire medlemmer – to unge 
og to gamle. ”Det første jeg gjorde ved 
min tiltræden var, at få nogle unge 
mennesker med ind i udvalget. Jeg syn-
tes, at der var masser af B og ikke så 
meget U. Der er masser af tilbud til børn 
og der er flere af dem end unge. Det 
med børnene kører fint ude i regioner-
ne og der er heldigvis masser af ildsjæ-
le, der gerne vil lægge deres kræfter 
dér.” Det var værre med tilbuddene til 
de unge. De haltede lidt, men det hjalp 
gevaldigt at få de unge med.” De unge 
ved, hvad der rører sig i miljøet, og de 
kan lynhurtigt fortælle udvalgets gamle 
medlemmer om en idé er dødfødt eller 
ej.

Hvordan kommunikerer I med de 
unge?
”Vi bruger Facebook i stor stil og spør-
ger dem en og en. Vi evaluerer altid 
med spørgeskemaer for at få at vide, 
hvad der var godt og hvad der ikke fun-
gerede”. I år har vi fx for første gang la-
vet en ungdomscamp på landsstævnet i 
Frederikshavn. Så boede alle de unge 
sammen i deres egen lejr i stedet for at 
være spredt ud over stævnet i deres re-
spektive foreninger. Da vi meldte de 
planer ud i vores Facebookgruppe for 
de unge, meldte der sig hurtigt et ønske 
om et fællestelt – det havde vi slet ikke 
tænkt på i B&U-udvalget! Det er jo en 
indlysende god idé og teltet blev ind-
købt og de unge var glade. Kommuni-

kationen er altså let og hurtig, ikke 
mindst takket være sociale medier. Selv 
forpasser jeg heller ikke chancen til at 
falde i snak med både børn og unge. 
Jeg spørger dem næsten altid, om de 
synes det var et godt stævne, eller om 
hvad der var det bedste eller sjoveste. I 
Frederikshavn spurgte jeg en dreng på 
seks år, hvad der var det bedste ved at 
være til landsstævne. Til min store 
overraskelse svarede han ”at danse en 
hel masse”. Han havde lige siddet med 
det største gavtyveansigt og fortalt mig 
i fortrolighed, at han på samme dag 
havde fået is af både sin far, sin mor og 
naboen på campingpladsen uden at de 
vidste at de andre også havde givet 
ham is. Derfor havde jeg ventet at han 
svarede noget med is. At hans svar var 
at det bedste var at danse en masse 
gjorde mig glad, for det cementerede at 
det B&U program vi præsenterer i dag 
er uovertruffent. Det er en fest for børn 
og unge at være til landsstævne i dag. 

Der bliver leflet for dem og lavet alle 
mulige arrangementer og udflugter for 
dem. Det er et område, der virkeligt er 
blevet opgraderet siden jeg var folke-
danserbarn i 80’erne.

Hvad er den største udfordring 
inden for B&U folkedans lige nu?
Det er helt klart at udnytte det poten-
tiale vi har. Talentmassen er stor og vi 
har mange unge dansere, der er meget 
dygtige. Mange af dem har danset si-
den de kunne gå, og nogle af dem er 
Danmarksmestre i dag. Vi har flere 
showhold, der danser showdans på 
højt niveau. På landsstævnet var der 
opvisninger med to hold, der består 
udelukkende af unge – Embla og Folk-
danes. Det var en fornøjelse at se på, 
fordi det var anderledes end det traditi-
onelle og for fuld power. Det var helt 
tydeligt at de elsker at danse og dyrker 
det seriøst. Der ligger mange trænings-
timer bag et sådant show, og det ses. 

Mit hjerte banker for U
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stisk afslutningsshow der blev vist på 
gaderne i Svendborg og for familie og 
venner på campens sidste dag. Ud over 
storspil og dans, arbejdede deltagerne 
også i mindre grupper, hvor de var op-
delt efter niveau. Her arbejdede de tæt 
sammen med deres tildelte instruktør 
om at lære nogle superfede numre og 
lækre danse. I dansegruppen blev der 
blandt andet arbejdet med sværddans 
fra Nordengland og traditionelle danske 
kvadrilledanse. I musikgrupperne blev 
der spillet fireture, sønderhoninger og 
reels. Men FolkCamp bød også på fælles 
hygge omkring bålet med snobrød og 
musik. Mange aftener blev brugt på 
fodboldbanen enten med fællesdans, 
rundbold, eller intens fodboldkamp. He-

FolkCamp – 6 dage i paradis 
le ugen kunne der høres musik og gla-
de stemmer lige til solen gik ned. 
Vi takker dette års instruktører, Andreas 
Tophøj, Anja Præst, Jonas Kongsted og 
Maren Hallberg der sammen stod for 
musikken, samt Kevin Lees og Noa Sha-
mir der instruerede i dans, vores fanta-
stiske frivillige forældre, og alle børn og 
unge der deltog, for en fantastisk som-
merlejer. Næste år afholdes FolkCamp 
fra søndag den 28. juni til fredag den 3. 
juli, se vores Facebook side for mere in-
formation. 

Vi ses i 2015! 

Noa Shamir og Ellen Østerby 
(arrangører af FolkCamp) 

En gruppe af 77 børn og unge står 
spændte og forventningsfyldte i en 
rundkreds klar til at starte første fælles-
dans på FolkCamp 2014. Dansen er blot 
gået i gang, og der høres grin og latter 
overalt. Grin og latter der sammen med 
toner fra ”Pigernes fornøjelse” vidner 
om at 6 dage fyldt med musik, dans, 
sang og leg lige er begyndt. 
FolkCamp 2014 blev afholdt på Musik-
efterskolen i Humble fra søndag den 29. 
juni til fredag den 4. juli. Børn og unge i 
alderen 10-15 år var samlet for at være 
en del af denne musik- og danse som-
merlejr. Sammen med 6 professionelle 
instruktører skulle deltagerne være en 
del af stordans og storspil, hvor alle ar-
bejdede sammen for at skabe et fanta-

At få eksponeret denne talentmasse lig-
ger højt på min ønskeseddel. Jeg tror, 
at det vil kunne rokke ved folks for-
domme om at folkedans er noget for 
gråhårede mennesker, der foregår i et 
adstadigt tempo. Det vil kunne hjælpe 
med rekrutteringen af nye dansere – 
voksne som børn. Disse unge grupper 
danser også i showtøj og ikke i dragter. 

Hvad er der i vejen med dragter?
De fylder for meget. Når folk uden for 
vores miljø hører ordet folkedans, tæn-
ker de straks på dragter. Mange tror 
endog vi danser i dragter til almindeli-

ge træningsaftener. Jeg drømmer om 
den dag, hvor folk associerer folkedans 
med fuld fart og sved på panden. Det 
kan de unge hjælpe med til. Dragterne 
skal ikke afskaffes; vi skal bare have 
skilt tingene ad. Børn elsker jo deres 
dragter og det samme gør mange voks-
ne folkedansere. 

Hvor ser du B&U folkedansen om 
10 år?
Jeg tror klart, at folkedansen i Danmark 
vil være styrket rent organisatorisk. Jeg 
tror at det vil være samlet under en or-
ganisation, simpelthen fordi vi bliver 

færre og færre. Det vil føre til højere 
professionalisme og det er det, der skal 
til for at vende udviklingen. På et eller 
andet tidspunkt bliver det vel også mo-
derne igen at få en fem-seks børn...og 
så står vi klar! Folkedans er jo godt for 
alle aldre. Små børn lærer rytmik og 
motorik og de får taletræning ved at 
synge. De ældste får trænet musklerne 
og kondien og holder Alzheimers fra 
døren. LDF’s styrelse har klare visioner 
for folkedansens fremtid og jeg tror på 
at der igen vil komme flere folkedanse-
re. 
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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, blåt, brunt 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

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

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

Telefon 7578 2227

ANNONCER 

Spillemand Søges
Amager Folkedansere søger en spillemand (violin eller harmonika), der kan spille for 
os til træningerne hver mandag eller evt. en anden hverdagsaften kl. 19.30 til 21.30 
fra 8. september 2014 til 23. marts 2015 – og også gerne spille til legestuer, opvis-
ninger og lignende.
Vi danser på Løjtegårdsskolen (midt på Amager, ca. 10 km. fra Københavns Rådhus-
plads) - og der er ingen parkeringsproblemer.

Yderligere oplysninger kontakt: 
Vivi Bruhn Knudsen, Amager Folkedansere
vivi-tk@post.cybercity.dk eller
tlf. 32535124/ 40735124

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

Vads Møllevej 23 ∙ Sondrup
8350 Hundslund
Tlf. 8655 0830 ∙ 8654 5450
teglborgsko@gmail.com

DAMeDRAGT VeSTSJæLLAnD,
str. 40/42 160/65, vævet skørt og forklæde med sølvspænde, vadmelsun-
derskørt, 2 snøreliv/bul, ny strikket nattrøje, særk, originalt og nyt hovedtøj, 
kniplingskorsklæde, strømper og sko. Pris 3500,00.

Else Berg (Orbe), Slagelse. Tlf. 58 54 92 51



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: Ingolf Ryom-Nielsen, Bøgevej 23, 8752 Østbirk,
Tlf. 8695 1625, mobil 2860 4737, inryni@hotmail.com

Salg af noder og cd'ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Lisa Rogild, Fennebakken 77, 8800 Viborg, tlf. 3511 5423
spilforlag@gmail.com – www.spillemandskredsen.dk

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: Jan Kirk Todsen. 
www.folkedans.dk A
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SæLGeS
Diverse originale og nye kopierede silkehuer, 
kniplinger, korsklæder, silkebånd m. m. dragt-
mapper og andre bøger, samt undervisningsma-
teriale og prøver.

Else Berg (Orbe), Slagelse. Tlf. 58 54 92 51

InSTRUKTØR/DIRIGenT SØGeS
Ryttergårdens Spillemænd søger dirigent. Vi spil-
ler torsdage kl. 19.30-22.00 i Pederstrup v/Bal-
lerup.

Henvendelse til mail@ryttergaarden.com
Se endvidere www.ryttergaarden.com

Salling herredragt,
livvidde 80/90, komplet med kofte. Sølvknapper 
overalt. Sko, strømper og hosebånd.
Pris 3500,00 Kr.

Else Berg (Orbe). Tlf. 58 54 92 51

Mols kvindedragt
str. 40/42, 160/165, komplet med 2 sæt hvidt til 
hovedtøj dels kniplinger dels blonde, 
Pris 1500,00 kr.

Else Berg (Orbe), Slagelse, 58 54 92 51

Grøn Hedebo, 
str. 44/46, 170/175. vævet tørklæde og forklæde 
med sølvspænde, garn til ekstra ærmer i bul med-
følger, særk, strømper og sko med sølvspænder.
Pris 1500,00 Kr.

Else Berg (Orbe), Slagelse, 58 54 92 51

Fanødragt til salg, str. 42/44
Kappe, kjole, underskørter, forklæde, hovedklæ-
de og 3 par sko. (et helt udstyr). Prisidé 1000 kr.

Henvendelse til Dorte på 40750394

Hel kjole
vævet stof, empire, str. 40-42 160-165. Silkefor-
klæde og skulderklæde, særk, originalt og nyt 
hovedtøj, kniplingskorsklæde. Strømper, hose-
bånd og sko. Pris 3500,00.

Else Berg (Orbe), Slagelse, 58 54 92 51

Hedebo herre, 
livvidde 85/95. kort vest, smuk skjorte, vadmels 
bukser, strømper og hosebånd
Pris 1000,00 Kr.

Else Berg (Orbe), Slagelse, 58 54 92 51
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Dato Arrangement Sted Se blad nr. Tilmelding

Landsforeningen	Danske	Folkedansere	

15.11.14 Dommerkursus Odense 6/14 01.11.14
09.05.15 Danmarksmesterskab Middelfart 6/14
14.-19.07.15 NORDLEK Viborg

Region	Hovedstaden

22.03.15 Regionsmesterskab Info følger

Region	Sjælland

11.10.14 Overtøj mm (Dragtudvalg) Køge 6/14
22.03.15 Regionsmesterskab Info følger

Region	Syddanmark

05.10.14 Dragtworkshop Fredericia 6/14 28.09.14
05.10.14 Netværksmøde Fredericia 6/14 21.09.14
01.11.14 Kursus Udvikling af egendans Aabenraa 6/14 17.10.14
02.11.14 Kursus Udvikling af egendans Odense 6/14 17.10.14
07.-09.11.14 Instruktøraspirantkursus i samar-

bejde med andre regioner
Børkop 6/14 21.10.14

07.03.15 Regionsmesterskab Info følger

Region	Midtjylland

07.03.15 Regionsmesterskab Info følger

Region	Nordjylland

29.03.15 Regionsmesterskab Info følger

Se blad 


