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LANDSFORENINGEN 

Det er nu, du skal huske at tilmelde dig 
ÅRSMØDET. Det er på årsmødet, du har 
mulighed for at påvirke folkedansens 
fremtid og være medbestemmende om, 
hvem der skal sidde på stolene i lokalet 
på Enrumvej de næste tre år.
Årsmødet bliver i 2015 afholdt som et 
éndagsarrangement, hvad vi selvfølge-
lig håber, vil resultere i at mange flere 
lokalforeninger vil have mulighed for at 
sende delegerede til årsmødet.

Årsmøde i ”Huset”, Hindsgavl 
Allé 2, 5500 Middelfart
Ankomst lørdag den 18. april 2015 kl. 
09.30, hvor kaffe og et stykke morgen-
brød vil være klar. Årsmødet starter kl. 
10.00 og forventes, afbrudt af en fro-
kostpause, at være færdigt kl. 16.15. 
Herefter vil der være meddelelser fra 
Styrelsen, sidste nyt om NORDLEK 2015 
i Viborg, en evaluering på årsmødets 
afvikling på én dag, m.v.
Årsmødedagen slutter med en lækker 
aftenbuffet kl. 18.00.
Udlevering af stemmesedler sker umid-
delbart efter ankomst og inden Årsmø-
dets start. 

Landsforeningen Danske Folkedansere 

Inviterer til  
Årsmøde i Huset 
– Hindsgavl Allé 2 – 5500 Middelfart, 
lørdag den 18. april 2015

Deltagelse
Vi skal gøre opmærksom på, at en lo-
kalforening under LDF på Årsmødet kan 
repræsenteres af en person, der ikke er 
medlem af den pågældende forening. 
Det forudsættes dog, at den pågælden-
de person er medlem af LDF og at ved-
kommende tilmeldes Årsmødet gennem 
den forening, han/hun repræsenterer 
ved mødet.

Pris:
Deltagelse med fuld forplejning excl. 
drikkevarer til aftensmaden kr. 640,00
Ved ønske om eventuel overnatning fra 
fredag kontaktes Dorthe på sekretaria-
tet, dorthelarsen@folkedans.dk

Tilmelding 
Foreninger skal tilmelde sig og betale 
via hjemmesiden www.folkedans.dk.
Her vil tilmeldingsskemaer og skema for 
rejserefusion være tilgængelige. Skema 
for rejserefusion dog først efter årsmø-
det.
Der skal venligst opgives navn på hver 
enkelt deltager.
Tilmelding og betaling senest den 20. 
marts 2015.

Dagsorden
Dagsorden for Årsmødet samt evt. ind-
komne forslag, der i henhold til ved-
tægterne er indsendt inden 1. februar, 
vil blive bekendtgjort i Trin & Toner, 
marts 2015. 
Vær opmærksom på, at der denne gang 
skal findes et nyt styrelsesmedlem, idet 
der pt. kun er 9 styrelsesmedlemmer. 
Læs mere herom i ”Trin og Toner” janu-
ar nummeret.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at evt. 
spørgsmål vedr. specifikke poster i 
Landsforeningens regnskaber og bud-
getter, kun kan forventes besvaret fyl-
destgørende på Årsmødet, såfremt 
spørgsmålene er sendt til økonomian-
svarlig Anders Nielsen senest den 11. 
april 2015 (anders@folkedans.dk) eller 
sekretariatet (folkedans@folkedans.dk).

Styrelsen
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LANDSFORENINGEN 

Som omtalt i sidste nummer af Trin & 
Toner, afholdes der Danmarksmester-
skaber i Folkedans for Par, lørdag den 
9. maj 2015, samtidig med at vi skal 
have afviklet Landsfinalen for Regi-
onsmestre. 
Konkurrencerne finder sted i Lille-
bæltshallerne, Færøvej 74-76, 5500 
Middelfart.

Det foreløbige program for dagen er:

Start kl. 14:00 
Spisning kl. 18:00 
DM-bal kl. 19:30 – 22:00.

Da programmet er afkortet i forhold til 
sidste år er billetpriserne til konkur-
rencerne det også, så prisen på en 
billet til konkurrencerne kl. 14:00 til 
18:00 bliver kr. 75,00 for voksne og 
kr. 25,00 for børn 2 – 12 år.
Prisen for en 2-retters menu og DM-

ballet bliver kr. 200 for voksne og kr. 
95,00 for børn 2 – 12 år.
Billetter vil kunne købes fra 1. marts 
på www.folkedans.dk.
DM-orkestret bliver gruppen Stry´fr, 
der skal spille til alle konkurrencer.
Husk også at det stadig er muligt at til-
melde sig til DM i pardans 2015. Send 
en mail til konkurrence@folkedans.dk 
og bed om at blive eftertilmeldt.

Konkurrenceudvalget

HUSK at besøge regionsmesterskabet i din region. Har du 
fortrudt, at du/I ikke har tilmeldt jer regionmesterskabet som 
aktive dansere, skal du kontakte regionen hurtigst muligt, 
måske du/I kan komme med på dispensation selv om tilmel-
dingsfristen var 1. februar.
De valgte danse ved Regionsmesterskaberne er:
Den lille Hamborger, Døstrup Sdr. Jyll 27  
Lette Hans, Nordfyn  Fyn 9  
Grisen brakte Laaret   Møn 12   

Regionsmesterskab i Region Nordjylland finder sted søndag 
den 29. marts 2015 i Kulturhuset, Rådhuspladsen 2, 9300 
Sæby, kl. 14.00-16.00, – læs mere om arrangementet på 
www.folkedans.dk – se under Region Nordjylland.
Regionerne Midtjylland og Syddanmark holder fælles re-
gionsmesterskab der afholdes den 7. marts 2015, kl. 13.00-

16.00 på Ullerup Bæk Skolen, afd. Skjoldborgvej, Skjoldborg-
vej 25, 7000 Fredericia. (Indgang fra Chr. Wintersvej)
Samtidig hermed afvikles konkurrence i folkedans for børn 
og unge. Mere herom på Siden for børn og unge.
Læs mere om arrangementet på www.folkedans.dk – se un-
der Region Midtjylland.

Regionsmesterskab på Sjælland i regionerne Sjælland og 
Hovedstaden finder sted søndag den 22. marts.– læs mere 
om arrangementet på www.folkedans.dk – se under Region 
Hovedstaden/region Sjælland.
Der vil være medaljer til de tre bedst placerede par i hver re-
gion. Samtidig vil de 4 bedst placerede par modtage en invi-
tation om at deltage i Landsfinalen for regionsmestre i par-
dans ved det kommende DM den 9. maj.

Konkurrenceudvalget

Regions mesterskab – hvor og hvornår?

”Hør dansen kalder os til … ” 
DM i folkedans for par lørdag, den 9. maj 2015



TRIn & ToneR ∙ Nummer 2 ∙ Februar 2015 5 

Kære instruktørspirer og kære danser – 
et nyt år er startet, og det er igen blevet 
tid til at beslutte, om du vil give dig selv 
en danseoplevelse, der sætter sig fast i 
erindringen. På Nørgaards Højskole i 
Bjerringbro står Landsforeningen Dan-
ske folkedansere og hele holdet bag 
sommerens instruktøruddannelse og 
dansekurset klar til at tage imod og 
hjælpe igennem en helt forrygende 
uge.
Vi glæder os alle til at se jer – kom og 
vær en del af det!

Instruktøruddannelsen 
Adgangskrav til instruktørkursister:
Hold 1: Du skal være fyldt 16 år ved ud-
dannelsens start, og du skal kunne 
danse de mest elementære trin i dansk-
folkedans (polka, vals, hopsa og totrin).
Hold 2: Du skal have gennemgået hold 
1.
Hold 3: Du skal have gennemført hold 2 
og desuden have haft en følordning 
med en forening siden det sidste kur-
sus.
Hold 4: Du skal have gennemført hold 3 
og desuden have haft en følordning 
med en forening siden det sidste kur-
sus.
Bemærk:
For at få et uddannelsesbevis, skal man 
have haft ”fuldt skema” i alle de 4 år og 
man skal have haft alle valgfagene: 
Stemmebrug (obligatorisk for hold 1 fra 
2013), opvisningskoreografi og under-
visningsplanlægning.

Tilbud til uddannede instruktører:
Hvis du er uddannet LDF- instruktør, 
kan du optimere din uddannelse og få 
ny inspiration til undervisningen ved at 
søge optagelse på et af uddannelsens 
hold. Desuden vil du frit kunne vælge 
blandt valgfagene efter ønske og behov. 
Rent praktisk træder man som ”inspira-
tionskursist” ind på et hold på lige fod 
med de øvrige kursister – der vil derfor 

Giv dig selv- eller en anden, årets store oplevelse. Deltag i …

Instruktøruddannelse eller 
dansekursus i Bjerringbro, 
nørgårds Højskole 28. juni – 4. juli 2015

både være tringennemgang, praktik, 
sangarrangement og alle de andre ske-
malagte aktiviteter. Vi håber at rigtig 
mange aktive instruktører vil benytte 
sig af denne mulighed.
Du vil bl.a. få mulighed for at lære mere 
indenfor dit felt ved en bestemt holdin-
struktør. 
Eksempel på optimering af din LDF- in-
struktøruddannelse: Du har LDFs ud-
dannelsesbevis som voksen instruktør 
og vil også gerne være B&U instruktør. 
Dette vil kunne ske ved, at du deltager 
på hold 3 og 4 begge år med B&U som 
valgfag. Det modsatte vil også kunne 
praktiseres.
NB: Erfarne folkedanseinstruktører, der 
ikke har en LDF-instruktøruddannelse 
vil evt. kunne få en dispensation og 
dermed kunne køre på et hold på lige 
fod med de øvrige kursister. Kontakt 
kursuslederen og få flere informationer 
om dette.

obligatoriske fag: 
Hold 1
Beskrivelseslæsning, undervisningsme-
todikker, praktik med voksne, stemme-
brug, egen dans, tringennemgang, 
praktik, deltagelse i storpraktik og kul-
turhistorie. Der indgår i undervisningen 
også pædagogik og psykologi ligesom 
der vil være seancer med Spillemands-
kredsens kursister.

Hold 2 
Beskrivelseslæsning, undervisningsme-
todikker, praktik med voksne, egen 
dans, tringennemgang, praktik, delta-
gelse i storpraktik og kulturhistorie. Der 
indgår i undervisningen også pædago-
gik og psykologi ligesom der vil være 
seancer med Spillemandskredsens kur-
sister.
Hold 3
Beskrivelseslæsning, undervisningsme-
todikker, praktik med voksne, egen 
dans, tringennemgang, praktik, stor-

praktik og kulturhistorie. Der indgår i 
undervisningen også pædagogik og 
psykologi ligesom der vil være seancer 
med Spillemandskredsens kursister.
Hold 4
Beskrivelseslæsning, undervisningsme-
todikker, praktik med voksne, egen 
dans, tringennemgang, praktik, stor-
praktik og kulturhistorie. Der indgår i 
undervisningen også pædagogik og 
psykologi ligesom der vil være seancer 
med Spillemandskredsens kursister.

Valgfag
Praktik og motorik, B&U
Praktik, voksne
Undervisningsplanlægning
Opvisningskoreografi.
Stemmebrug (blev obligatorisk på hold 
1 i 2013 og er derfor kun valgfag for 
hold 3 og 4)
Er du i tvivl om, hvilket valgfag du skal 
vælge kontakt da kususlederen.
Fagbeskrivelse kommer på hjemmesi-
den www.folkedans.dk under kurser – 
instruktørkursus.
 
Instruktører
Hold 1: Vill Plesner-Petersen og Bjarne 
Grue Knudsen
Hold 2: Henrik Larsen og Frederik Pu-
stelnik
Hold 3: Birthe Jørgensen og Kennet 
Krak
Hold 4: Christian Obel og Mads Chri-
stensen

KURSER 
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KURSER 

Stemmebrug: Francis Berg
Tringennemgang: Christian Obel og 
Mads Christensen.
Kulturhistorisk foredrag: Info herom se-
nere i ”Trin og Toner” og på hjemmesi-
den www.folkedans.dk 

Praktiske oplysninger
Nørgårds Højskole søndag den 28. juni 
2015 mellem 13.00 og 14.00
Afrejse lørdag den 4. juli 2015 efter 
morgenmaden.
Adressen er: Nørgårds Højskole, Vestre 
Ringvej 9, 8850 Bjerringbro

Kursuspriser
Kursuspris  Kr. 7.095,00
LDF-tilskud  Kr. 3.000,00
Din LDF- medlemspris Kr. 4.095,00
NB: Vær opmærksom på Højskolens 
indkvarteringspriser under ”gældende 
for begge kurser”.

Dansekursus
Gå ikke glip af en fantastisk uge fyldt 
med dans, musik og glade mennesker.
Er du vild med at danse og er du fyldt 
15 år inden den 30. juni 2015, vil du 
gerne være med til at hjælpe vore kom-
mende danseinstruktører på vej og har 
du lyst til at opleve stemningen på 
”Bjerringbrokurset”, så er dansekurset 
lige noget for dig. Du får som danser 
lejlighed til at følge holdene på instruk-
tøruddannelsen og til at følge den fæl-
les tringennemgang og storpraktikken, 
hvor det er kursisterne på instruktørde-
len, der underviser. Når instruktøraspi-
ranterne har teoriundervisning har 
dansekurset sin egen instruktør og spil-
lemand og sit helt eget program. Dette 
vil naturligvis indeholde en masse gode 
og udfordrende danse.

Instruktør
Carsten Jensen

Spillemand
Steffan Søgaard Sørensen

Indkvartering
Dobbeltværelse med opredning og fæl-
les bad = intet tillæg (indregnet i kur-
susprisen)
Dobbeltværelse med eget bad = tillæg 
+600 kr. pr. værelse
Enkeltværelse med fælles bad = tillæg 
+400 kr.
Enkeltværelse med eget bad – tillæg 
+600 kr.
NB: vi kan ikke garantere, at alle kan få 
deres ønske til indkvartering opfyldt – 
det bliver efter ”først-til-mølle-princip-
pet”.

Tilmelding og betaling
Tilmelding skal foregå på www.folke-
danseren.dk. Der åbnes for tilmeldin-
gen den 14. februar 2015 og der lukkes 
igen den 12. april 2015.

Afbudsregler
Ved afbud op til 14 dage før kurset gæl-
der at kursisten betaler 10% af med-
lemsprisen for kurset. 
Ved afbud mindre en 14 dage før kurset 
gælder det at kursisten betaler et admi-
nistrationsgebyr på 50% af medlems-
prisen.
Ved pludselig opstået sygdom betaler 
kursisten et administrationsgebyr på 
25% af medlemsprisen for kurset mod 
forevisning af en selvbetalt lægeerklæ-
ring. Hvis der er venteliste til kurset, så 
kursuslederen kan besætte pladsen 
med en anden deltager, betaler kursi-
sten 10% af medlemsprisen for kurset i 
administrationsgebyr. 

Fripladser
Også i 2015 har ét af Landsforeningen 
Danske Folkedanseres medlemmer øn-
sket at sponsorere en friplads på in-
struktøruddannelsen på Nørgårds Høj-
skole i Bjerringbro. Fripladsen skal iføl-
ge giveren gå til den yngste instruktør-
kursist på 16 år eller derover. Den 
samme kursist kan kun én gang i ud-
dannelsesforløbet på 4 år, blive be-
tænkt med en friplads.
Samme sponsor ønsker at donere en 
friplads til en kursist på dansekurset. 
Fripladsen her gives til den yngste dan-
sekursist på 16 år eller derover. Den 
samme kursist kan kun én gang over en 
periode på 4 år blive betænkt med en 
friplads.
En betingelse for at komme i betragt-
ning til en friplads på begge kurser er, 
at kursisten ikke modtager tilskud fra 
en forening eller fra en kommune. Des-
uden skal ansøgere til sponsoraterne 
være medlemmer af Landsforeningen 
Danske Folkedansere.
Der vil på kurset blive uddelt skema til 
ansøgning om friplads. Oplysninger om 
hvilke kursister der har fået tildelt fri-
pladserne kommer i forbindelse med 
overrækkelse af uddannelsesbeviser på 
den sidste kursusdag (den 3. juli 2015).
Det er en stor glæde for Landsforenin-
gen Danske Folkedansere at vi igen i år 
kan uddele fripladser ved disse to kur-
ser.

Kursusleder
Trine Jordan Vind Andersen
Lille Volstrupvej 60
9230 Svenstrup
Telefon:40379019
Mail: jordanvind@gmail.com 
Er der spørgsmål angående de to kurser 
så kontakt mig så vil jeg prøve at be-
svare forespørgslerne eller sende dem 
videre til nogle der kan svare.

Vi glæder os alle til at byde lige netop 
dig velkommen til kursus i Bjerringbro 
den 28. juni til 4. juli 2015.

Trine Jordan Vind Andersen
Kursusleder
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Tilmeldingen er elektronisk og foregår 
via stævnets hjemmeside: www.nord-
lek2015.dk. Tilmeldingen åbner den 1. 
februar 2015. Der fås rabat på deltager-
prisen, hvis man tilmelder sig før 1. 
april 2015. 
Tilmeldingen er efter ”først til mølle” 
princippet for de arrangementer, hvor 
deltagerantallet er begrænset.

Gruppebeskrivelser:
Som noget nyt er tilmeldingen bygget 
op omkring grupper af personer:
•	”Tilmeldings-gruppe”:	En eller fle-

re personer, som tilmelder sig og be-
taler samlet.

•	”Campingenheds-gruppe: De per-
soner, som vil bo på samme camping-
enhed.

•	”Indkvarterings-gruppe”: Et fæl-
lesskab af personer (f.eks. forening), 
som man gerne vil bo i nærheden af. 

Tilmelding til 
noRDLeK 2015 
i Viborg

Dette gælder både for camping og 
skolelogi.

•	”Optrædende-gruppe”: Danse- og/
eller musikgrupper, som gerne vil op-
træde / spille sammen til f.eks. PR- 
eller Regionsopvisninger / Musikcafé 
eller Spillemandsbal, hvor gruppen 
selv booker tid og sted for denne op-
træden. 

Alle typer af grupper har en kontakt-
person, som er den person, der opretter 
gruppen.
Tilmeldingssystemet giver mulighed for, 
at camping-, indkvartering- og optræ-
dende grupper kan sammensættes på 
tværs af tilmeldingsgrupper. Dvs. andre 
personer kan inviteres med i gruppen. 
Når kontaktpersonen har oprettet en 
gruppe, får gruppen en 6-cifret kode af 
systemet. Kontaktpersonen kan invitere 
andre personer med i gruppen, ved at 

sende denne kode f.eks. på en e-mail 
eller SMS. De øvrige personer i gruppen 
taster den 6-cifrede kode på deres til-
melding, og er dermed automatisk med 
i gruppen. 
En person kan være med i alle typer af 
grupper, og kan være med i en eller fle-
re optrædende-grupper.
En gruppe kan oprettes som ”offentlig” 
eller ”privat” gruppe. En ”offentlig” 
gruppe kan alle se og vælge sig ind på. 
Er gruppen ”privat”, kan andre kun 
vælge sig ind på gruppen ved at taste 
gruppekoden.

Tilmeldingen:
1.  Tilmeldingen starter med at ”Til-

meldings-gruppens” kontaktperson 
indtaster personoplysninger. Heref-
ter modtager kontaktpersonen en 
e-mail med brugernavn og pass-
word.
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2.  Kontaktpersonen logger ind på 
hjemmesiden med brugernavnet og 
password for at fortsætte tilmeldin-
gen, og tilføjer de øvrige personer 
en for en til ”Tilmeldings-gruppen”. 

3.  Deltagerformen for hver person i 
”Tilmeldings-gruppen” vælges: 

	 •	 Stævnemærke	til	hele	stævnet	
	 •	 En	eller	flere	dagsbilletter	
	 •	 Nordisk	Sommerlejr	-	kan	selvføl-

gelig kombineres med stævnemær-
ke

4.  Herefter skal man vælge, hvordan 
personerne skal indkvarteres. 

	 •	 Nødcamping
	 •	 Skolelogi
	 •	 Familie	camping	–	for	familier	med	

børn.
	 •	 Ungdoms	camp
	 •	 Anden	indkvartering	(det	står	man	

selv for, og det er ikke en del af 
stævnefaciliteterne)

	 •	 Evt.	større	campingenhed,	hvis	
vognen er for stor, eller man f.eks. 
har et stort fællestelt.

5.  Hvis man er en forening / gruppe, 
der gerne vil bo sammen på cam-
ping eller skole, oprettes en ”Ind-
kvarterings-gruppe” som privat el-
ler offentlig gruppe. 

6.  Billetter til udflugter, koncerter, 
shows samt madbilletter kan enten 
bestilles til:

	 •	 ”Alle”	dvs.	alle	deltagere	i	”Tilmel-
dings-gruppen” får samme billet 
(med 1 klik) eller

	 •	 Til	de	enkelte	deltagere	i	Tilmel-
dings gruppen, ved at vælge de per-
soner, som skal have denne billet.  
Dette gøres for hver udflugt / kon-
cert / show / madbillet, én for én.

7.  Man kan bestille t-shirts med 
NORDLEK 2015 logo samt mange 
andre ting til de enkelte deltagere i 
"Tilmeldings gruppen”, ved at væl-
ge de personer, som skal have dis-
se ting. Dette gøres for hver person, 
én for én.

8.  Kontaktpersonen kan oprette en el-
ler flere ”Optrædende grupper” og 
vælger et sted og en tid, hvor grup-
pen gerne vil optræde. 

9.  Betaling vil foregå med dankort eller 
kreditkort ved afslutningen af til-
meldingen, som en samlet betaling 
for hele ”Tilmeldings-gruppen”.

noRDLeK-
mesterskab 
i pardans
Skal du og din dansepartner være 
de næste NORDLEK-mestre i par-
dans?
Ved NORDLEK i Viborg afholder vi 
en konkurrence i schottish/rhein-
lænder, hvor I selv bestemmer ko-
reografien. 
Der er mulighed for at stille op i én 
af to rækker: Ungdomsrækken, 
hvor begge dansere højst må være 
25 år på konkurrencedagen (eller 
max. 50 år tilsammen) eller Åben 
række uden alderskriterie. Alle par 
danser i 2 minutter i heats af max. 
8 par og det er publikum, der be-
dømmer og stemmer på deres ynd-
lingspar.
Man kan tilmelde sig konkurrencen 
helt indtil den 15. juli, altså om 
onsdagen under stævnet. Det er 
gratis at deltage.

10. Herefter sender systemet en be-
kræftelse på e-mail med detaljerne 
på tilmeldingen til hver person i 
”Tilmeldings-gruppen”. Denne be-
kræftelse indeholder et bruger 
navn og et password (adgangsko-
de), der giver adgang til egne til-
meldings data samt ”Min stævne-
kalender”.

nyhed: Mulighed for ændring af 
tilmeldingen
Som noget nyt, vil der blive mulighed 
for, at man kan rette på sin tilmelding, 
hvis man skulle ønske at ændre noget 
f.eks.
•	 Ændre	sin	egen	deltagelse	i	grupper	

eller evt. oprette nye grupper. 
•	 Tilføje	flere	personer	i	”Tilmeldings-

gruppen”.
•	 Tilmelde	sig	flere	arrangementer.
•	 Købe	billetter	eller	handle	andre	ting	

i ”stævne web-shoppen”
Har man ændret sin tilmelding, så det 
bliver dyrere end første betaling, skal 
man betale differencen. 
Fravælger man noget, så man skal have 
penge tilbage, vil det blive beregnet 
kort før stævnet og pengene kan over-
føres umiddelbart før stævnet, eller i 
visse tilfælde hentes på stævnekonto-
ret.

nyhed: ”Min stævnekalender”
Man kan før og under stævnet se, hvad 
man har tilmeldt sig, ved at logge ind 
på hjemmesiden (vha. den bruger og 
det password, man har fået ved tilmel-
dingen)
•	 Gå	ind	på	”Min	side”	
•	 Find	”Min	stævnekalender”.	
Der arbejdes på, at hver deltager kan 
vælge at tilføje alle NORDLEK arrange-
menter, som man ønsker at deltage i, så 
man kan få en komplet ”Min stævneka-
lender”, der også kan ses fra en 
smartphone.

nyhed: ”SMS service”
Vi arbejder på at lave en SMS-service, 
der kan bruges før og under stævnet til 
f.eks. at informere om ændringer til ar-
rangementer, så dem, der har billet til 
denne begivenhed, får denne informa-
tion.

noRDLeK-
mesterskab 
for grupper
Vi afholder også en konkurrence 
for grupper – det kan være for-
eningshold, regionshold, opvis-
ningshold på tværs af foreninger/
regioner eller andre dansegrupper. 
Eneste betingelse er, at I skal være 
min. 5 og max. 12 par + spille-
mænd.
Der konkurreres i ”frit program”, 
dvs. der er frit valg på alle hylder 
hvad danse, musik, koreografi mv. 
angår. Hver gruppe danser mellem 
8½ og 10 minutter. Bedømmelsen 
lægges i hænderne på 5 dommere 
fra 5 forskellige nordiske lande. 
Tilmeldingsfristen er 1. juni og del-
tagerprisen kr. 200 pr. gruppe.
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Prisoversigt 
for 
noRDLeK 
2015
I januarnr. af Trin & Toner bragte 
vi en oversigt over priser på 
stævnemærke, logi, workshops, 
udflugter osv. osv. Siden da er der 
kommet et par tilføjelser og ret-
telser til prisoversigten. 

I kan finde den opdaterede prisli-
ste på www.nordlek2015.dk. 

Der er basis for kreativ nytænkning - ja, måske endda innovation, når man sætter 
tre erfarne instruktører inden for dans og musik sammen med en fransk billed-
kunstner - uden begreb om dansk folkedans og musiktradition - til at udtænke, 
hvordan dansen og musikken kan knyttes sammen med det billedkunstneriske i et 
spektakulært show med børn fra hele Norden.
Det er Anja Præst Mikkelsen, der skal stå for spillebørnene, Ingelise Rasmussen og 
Birger Lund, som tager sig af dansebørnene og Vincent Carpophore, der skal inspi-
rere alle børnene kreativt, når vi til NORDLEK 2015 inviterer børnene fra alle de 
nordiske lande til at deltage i forberedelserne til eventen “Nordens børn i Viborg”.
Forberedelserne foregår torsdag og fredag. Om formiddagene arbejder alle børne-
ne med at lave kulisser og rytmeinstrumenter og om eftermiddagene skal der 
knokles igennem med at øve hhv. musik, dans og koreografi til showet lørdag. Sel-
ve showet skal vises lørdag formiddag i Viborg bymidte og efter et festligt optog 
gennem byen igen på Borgvold. 
Det siger sig selv, at det kræver lidt erfaring med at spille et instrument, hvis man 
ønsker at deltage i musikken. Derimod kræver det kun lyst og mod til dansedelen, 
hvor Ingelise og Birger vil tilrettelægge et program, som ikke kræver de store for-
kundskaber. I kunstdelen kan alle børn være med - også de børn, som ikke har 
lyst til at danse eller spille. 
Alle deltagere får i øvrigt en hel speciel “Nordens børn i Viborg” T-shirt med et lo-
go designet af Vincent.
Vi håber, at rigtig mange børn fra alle landene vil tilmelde sig den spændende 
proces, det bliver at forene dans, musik og kunst i et fantastisk show. Samtidig vil 
det være en enestående mulighed for at lære børn fra de andre nordiske lande at 
kende og knytte nye venskaber.

Program for nordens børn i Viborg
Torsdag
Kl. 09.00-12.00 Kunstworkshop 1. del
Kl. 13.00-16.00  Danseworkshop 1. del
   Musikworkshop 1. del
Fredag
Kl. 09.00-12.00  Kunstworkshop 2. del
Kl. 13.00-16.00  Danseworkshop 2. del
   Musikworkshop 2. del
Lørdag
Kl. 08.00-09.30  Generalprøve
Ca. kl. 11.00  Showet præsenteres i Viborg bymidte
Ca. kl. 12.30  Optog til Borgvold
Ca. kl. 14.00  Showet præsenteres på Borgvold

nordens børn i Viborg  
- et spændende tilbud til  
de 8-16-årige 



SPILLEMANDSKREDSEN

Spiller du violin, harmonika, fløjte, kla-
rinet, bas, guitar, klaver, e.lign. og sy-
nes du det er fedt at spille folkemusik, 
som andre kan danse til, så har du her 
muligheden for at komme på BJER-
RINGBRONX og spille folkemusik, der 
kan bruges til dans – i en hel uge.
BJERRINGBRONX giver dig en masse 
fedt samspil, fx daglige samspilssessi-
ons med andre unge samt rytmik, in-
strumentalundervisning, orkesterspil og 
en masse socialt samvær med andre 
unge og voksne med samme interesse 
for folkemusik som dig.

Årets temaer
Hvert år har sine specielle temaer og i 
år bliver det med en svær disciplin 
nemlig ”Spil til Sang” samt dansetyper-
ne 6/8 & Tuur danse og Mazurka.

Fantastiske instruktører
BJERRINGBRONX har nogle af landets 
bedste instruktører, som selv er dygtige 
og erfarne folkemusikere. Du kender 
sikkert de fleste:
•	 Jesper	Vinther	Petersen,	Harmonika	

(spiller i Phönix, Impuls Trio, mv.)
•	 Rasmus	Nielsen,	Violin	(spiller	i	Trias)
•	 Johnnie	Frederiksen	(spillede	tidlige-

re i Baltinget)
•	 Bent	Melvej	Nielsen,	Violin	(spiller	i	

Iversens Quartet, Rasmus, mv.)
•	 Birgit	Alsdam	Cramer,	Klarinet	(spiller	

i Stry’fri)
•	 Jesper	Carlsen,	Kontrabas	(spiller	i	

Ostinatekspressen)
•	 Annmarie	Grams,	Fløjte	(spiller	i	Tul-

ja)

Bjerringbronx
27. Juni - 4. Juli 2015
- en uge med fedt samspil og professionel undervisning

Praktiske oplysninger:
Hvem kan deltage?

BJERRINGBRONX er for unge mellem 14 
og ca. 20 år.

Hvornår?

Lørdag den 27. juni (ankomst mellem kl. 
14 og 15) til lørdag den 4. juli (afrejse 
efter farvelsang kl. 8.30)

Hvor?

BJERRINGBRONX foregår på Nørgaards 
Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjer-
ringbro som en del af ”Spillemandsud-
dannelsen Bjerringbro” (se beskrivelse 
andetsteds i bladet).

Pris

Det koster kun 1.500 kr. for en hel uges 
fedt samspil og professionel undervis-
ning, inkl. ophold og forplejning hver 
dag samt undervisning af særdeles 
kompetente instruktører og folkemusi-
kere fra morgen til langt ud på aftenen.

Tilmelding

Der er åbent for tilmelding fra den 1. ja-
nuar til den 1. april 2015. Du kan klare 
hele tilmeldingen online på www.spil-
lemandskredsen.dk, vælg kurser i ven-
stre side af skærmen og find derefter 
BJERRINGBRONX. Indbetaling af kur-
susprisen kan ske på Giro 973-6158, 
evt. via din Homebank (vælg kortartko-
de 01). Tilmelding er først gældende, 
når betalingen er registreret.

Mere info
Vil du vide mere om BJERRINGBRONX 
kan du kontakte Kursusleder Mogens 
Cramer på tlf.: 4871 1979, mobil: 2023 
9846 eller email: mnc@terma.com
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Spillemands uddannelsen Bjerringbro
27. juni - 4. juli 2015

En hel uge med spillemandsmusik på 
Nørgårds Højskole i Bjerringbro er i 
vente. Det er blevet tid til at reservere 
en uges ferie til sommerens fede musi-
koplevelse – nemlig Spillemandsud-
dannelsen i Bjerringbro.
Som ved alle tidligere udgaver er fokus 
stadig på håndværket at spille til dans. 
Det er en udfordrende disciplin som ik-
ke gøres ved blot at kunne læse noder-
ne. Derfor indeholder Spillemandsud-
dannelsen en række forskellige fag, 
som fører kursisten frem mod målet at 
spille til dans på en måde, som får dan-
sere til at svæve over gulvet.

Årets temaer
I år vil der være 3 temaer, som er gen-
nemgående i kursets forskellige fag. 
Disse temaer er altid forskellige danse-
typer og i år er temaerne:
•	 Spil	til	Sang
•	 6/8	&	Tuur-danse
•	 Mazurka

Rullende Kursusform
Spillemandsuddannelsen er modulært 
opbygget med en rullende kursusform 
der over en 4 årig periode bringer dig 
igennem de basale dansetyper samt 
spil til sang. Man kan starte ,når man 
ønsker det, og man skal ikke nødven-
digvis deltage hvert eneste år. Endvide-
re kan man sagtens deltage mange fle-
re gange end de 4 år, som kurset ruller 
over – der er ingen begrænsninger. ;-)

Undervisningen
Undervisningen er bygget op omkring 
forskellige fag ,som giver dig som spil-
lemand værktøjer til at kunne spille til 
dans på en måde som understøtter pul-
sen og rytmikken i dansen – til glæde 
for dansebenene og ørerne – og som 
giver dig gode musikoplevelser.
Fagene omfatter rytmik, instrumental-
undervisning, dansespil, workshops 
samt orkesterspil for alle deltagere.
Der er Instrumentalundervisning for Vi-

olin (2 niveauer) og Harmonika (2 ni-
veauer). Desuden Klarinet, Fløjte samt 
Kontrabas instrumentalundervisning 
med egne instruktører (solo og gruppe-
undervisning). Andre instrumenter som 
guitar, mandolin, klaver, mv. er meget 
velkomne, og vil kunne vælge at delta-
ge på et af de nævnte instrument hold 
– efter eget ønske. 

Hvem kan deltage?
Spillemandsuddannelsen er både for 
dig, der har været spillemand i mange 
år, såvel som for dig, der er forholdsvis 
nystartet. For at få et rimeligt udbytte af 
kurset bør man kunne spille gængse 
melodier i ”358” som fx. nr. 343 Sekstur 
på Række og nr. 664 Vals fra Himmer-
land samt kunne læse noder og spille 
disse på eget instrument. Der arbejdes 
både med ”358” samt løsbladsnoder, 
der udleveres på kurset og bruges i fx 
instrumentalundervisning, workshops 
og orkesterspil.

Kompetent Instruktørhold
Instruktører og undervisere på Spille-
mandsuddannelsen er alle særdeles 
kompetente folkemusikere såvel som 
undervisere. Det giver en bred forståel-
se for formidling såvel som et stærkt 
eksempel på, hvordan musikken kan 
spilles, så den bliver dansebar. Igen i år 
består instruktørholdet af:
•	 Johnny	Frederiksen,	Harmonika	(tidl.	

Baltinget)
•	 Jesper	V.	Pedersen,	Harmonika	(Phø-

nix, Baltinget)
•	 Rasmus	Nielsen,	Violin	(Trias)
•	 Bent	Melvej,	Violin	(Rasmus,	Iversens	

Quartet)
•	 Birgit	Alsdam	Cramer,	Klarinet	

(Stry’fri)
•	 Annmarie	Grams,	Tværfløjte	og	Blok-

fløjte (Tulja)
•	 Jesper	Carlsen,	Kontrabas	(Ostinat-

ekspressen) 

Kursus pris
Pris for Spillemandskredsens medlem-
mer: kr. 4.850,-
Pris for ikke medlemmer: kr. 6.750,- 

Tilmelding
Tilmeldingen er åben fra den 1. januar 
til den 1. april 2015. Gå ind på www.
spillemandskredsen.dk, klik på ”Kurser” 
i Hovedmenuen, og klik derefter på 
”Spillemandsuddannelsen Bjerringbro”. 
Scroll ned på siden – her finder du on-
line tilmeldingen. Indbetaling af kur-
susprisen kan ske på Giro 973-6158, 
evt. via din Homebank (vælg kortartko-
de 01). Tilmelding er først gældende, 
når betalingen er registreret. 

Indkvartering
Det vil også i år være muligt at tilvælge 
specialværelser mod tillægsbetaling. Du 
kan vælge flg:
•	 Dobbeltværelse	med	opredning	og	

fælles bad = intet tillæg
•	 Dobbeltværelse	med	eget	bad	=	til-

læg kr. 400,- (kr. 200,- pr. person)
•	 Enkeltværelse	med	fælles	bad	=	til-

læg kr. 400,-
•	 Enkeltværelse	med	eget	bad	=	tillæg	

kr. 600,-
Specialværelser fordeles efter først til 
mølle princippet og i samarbejde med 
LDF’s sideløbende danseinstruktør kur-
sus.

Kursussted
Nørgårds Højskole, Vestre Ringvej 9, 
8850 Bjerringbro

Ankomst / Afrejse
Lørdag den 27. juni, kl 14.00-15.00 / 
Lørdag den 4. juli efter farvel sang kl 
8.30

Kursusleder
Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramlø-
se, 3200 Helsinge, tlf.: 48711979, email: 
mnc@terma.com
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TUMULT – Den 
bagvendte Go 0214
Måske titlen, Den bagvendte, på CD´en skal symbolise-
re Tumult, som er orkesterets navn. Coveret på CD´en 
skal også vendes rundt for at læse teksten og se bille-
der, ja det bagvendte er gennemført. Orkesteret beskri-
ver sig selv som orkesteret, der gør tingene på en an-
den måde. 
Der er igennem alle numre en lyst til eftertanke, num-
rene hviler i sig selv og de 4 folkemusikere er særdeles 
dygtige og formår at komme ind i rummet med deres 
sang og musik og man efterlades i et vakuum af efter-
tanke. Teksterne minder langt hen ad vejen om nogle 
af vores gode gamle folkeviser. Jørgen Dickmeiss lader 
sig inspirere af vores store kulturarv, når han roder i 
vores musikalske fortid i folkeviser og gamle melodier 
og nykomponerer til Tumult. Tumult formår at gøre mu-
sikken til deres helt egen med en god ballast af gedi-
gent akkompagnement til sangen. Der er også nogle 
melodier uden sang, hvor man kan lade sig forføre hen 
i tanke universet.
Der skinner forskellige musikgenrer igennem, hvor den 
danske folkemusik naturligvis er den dominerende, og 
samtidig sidder jeg med fornemmelsen af at kunne be-
finde mig rundt om i verden undervejs på CD´en, bl.a. 
Canada. En CD jeg endnu ikke er færdig med at høre, 
den har allerede kørt en del gange;-)
Koncertplanen for Tumult er lang og orkesteret er også 
ret aktive med skolekoncerter sammen med flere af vo-
res andre kendte folkemusikorkestre. 

Medlemmer af Tumult:
Jørgen Dickmeiss – violin, mandolin, bodhran, vokal.
Mikkel Grue – akustisk og elektrisk guitar, dobro, pe-
dalsteel, kor.
Morten Jørgensen – akustisk og elektrisk bas, kor.
Jens Kristian Dam – trommer, cajõn, kor.
Gæster på CD´en er:
Dennis Ahlgren og Trine Lunau.
Tumult har tidligere udgivet tre cd’er på GO’ Danish 
Folk Music. ”Walle Gnav”, ”Kværn” og ”Aldrig får jeg 
fred”.

Har du fået lyst til at høre Tumult på CD eller live så kig 
forbi www.tumulten.dk eller skriv til go@gofolk.dk eller 
ring 31 69 12 86.

Dorthe Linde Jørgensen

Baltic Crossing  
– The Tune Machine 
– Go 0614
Masser af energi strømmer én i møde når denne CD ruller i 
afspilleren. Baltic Crossing har gjort det – igen. 
Det vidner om stor musikalitet og stort musikalsk overskud, 
når Baltic Crossing spiller. De 5 dedikerede og dygtige unge 
mennesker, der hver især er helt hjemme på deres instru-
menter spiller med et enormt overskud. De er teknisk velfun-
derede på deres instrumenter, og når man læser de unge 
mænds CV, så bliver det bekræftet. De er alle veluddannede 
på deres instrumenter, og har med deres baggrund i hver de-
res folkemusiktradition, hver især meget at byde ind med i 
dette sammenspil. 
Melodierne er varierede og alsidige og repræsenterer de 3 
nationer de 5 kommer fra. 2 fra England, 2 fra Finland og 1 
fra Danmark. Flere af melodierne er traditionelle og nogle er 
nykomponerede af Baltic Crossings medlemmer. De 5 musi-
kere inspirerer hinanden og får en sjælden dybde frem i mu-
sikken – en dybde, der går rent ind. Det er lise for sjælen og 
meget inspirerende og samtidig afstressende– også de num-
re, der er mere fanden i voldske. Her er folkemusik på et højt 
niveau.
Den medfølgende pixibog er udformet som en plakat med co-
veret fra CD´en. De 5 står og kigger måbende på The Tune 
Machine og overskriften ”ingen på jorden var forberedt på 
den lyd”. 
Hvem er de så disse 5 fantastiske folkemusikere.
Ian Stephenson fra England – Guitar og toradet harmonika
Andy May fra England – Sækkepiber og klaver
Antti Jävelä fra Finland – Kontrabas, violin, mandolin og træ-
deorgel
Esko Jävelä fra Finland – Bratsch, violin og trædeorgel
Kristian Bugge fra Danmark – Violin
Gæst Timo Alakotila – Klaver

Har du fået lyst til at høre denne CD eller andet og mere med 
Baltic Crossing kan du finde hjælp på www.balticcrossing.
com eller go@gofolk.dk eller tlf. 31 69 12 86

Dorthe Linde Jørgensen
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Danmarks Rigsspillemænd 
inviterer til 

Festkoncert og prisoverrækkelser
Fredag aften den 27. februar 2015 i

Den Sorte Diamant, Dronningesalen, København
 

* Kulturminister Marianne Jelved holder festtale
* Danmarks første 15 rigsspillemænd solo eller i grupper

* Prisoverrækkelser
* Se indslag med traditionel dansk dans

* Gæstemusikere: svenske rigsspillemænd og andre
* Aftenen slutter med almen dans på scenegulvet

Køb billet og evt. måltid via www.rigsspillemand.dk 

 
Vel mødt til denne milepæl i dansk folkemusik

www.rigsspillemand.dk
www.facebook.com/rigsspillemand

Efter svensk forbillede, og 100 år senere end i Sverige, er der 
nu etableret en rigsspillemandsordning i Danmark. Formålet 
er at styrke forbindelsen til de traditionelle rødder, at anime-
re til fordybelse i kilderne, kvalitet i musikken og personlig-
hed og liv i spillet. Vi sammenfatter det i ordene tradition, 
kvalitet, vildspil.

Danmarks Rigsspillemænd: 

Festkoncert i København og nye opspil ved noRDLeK

Bag initiativet står en gruppe af kendte danske spillemænd, 
forskere og mediefolk. I 2012 blev Selskabet etableret og 
vedtægter, værdier og procedurer fastlagt. De første 15 dan-
ske rigsspillemænd er nu identificeret og bedømt efter så-
kaldte ”opspil”, både med og uden publikum.
Der afholdes stor festkoncert og prisoverrækkelser i Dronnin-
gesalen i Den Sorte Diamant i København fredag d. 27. febru-
ar. Kulturministeren holder festtalen og medierne inviteres. 
Her kan man høre rigsspillemændene spille solo eller i små-
grupper og se traditionel dans. Denne aften bliver en histo-
risk milepæl i dansk traditionsmusik. Se annoncen her i bla-
det.
Under NORDLEK i Viborg afholdes de næste opspil, hvor spil-
lemænd kan afprøve deres spil overfor en gruppe venlige be-
dømmelseskolleger fra Danmarks Rigsspillemænd. Hvis man 
går all-in for sagen skal man først indsende et oplysnings-
skema og derefter komme til et forudgående lukket opspil. Se 
nærmere på vores hjemmeside.
Under NORDLEK bliver der dog også den nemmere mulighed, 
at spillemænd og smågrupper kan spille et enkelt nummer 
eller to for bedømmelsesudvalget og publikum. Derefter gives 
for åben skærm kommentarer og en hurtig-bedømmelse. Vi 
vil være flinke og ikke grove som i visse TV programmer. Det 
bliver vort eget hyggelige, sjove og lærerige ”S-factor”, hvor 
S står for Spillemand. Se nærmere på vores hjemmeside.
Vel mødt

Poul Bjerager
Danmarks Rigsspillemænd

www.rigsspillemand.dk
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Thyregodtræf
Den 14. februar 2015

Spillemandstræf	og	
Generalforsamling,	Faaborg
Den 6. – 8. marts 2015

Generalforsamling,	Faaborg
Den 8. marts 2015

Spillemandsuddannelsen,	
Bjerringbro
Den 27. juni – 4. juli 2015

Bjerringbronx,	Bjerringbro
Den 27. juni – 4. juli 2015

Spillemands-
kalenderen

SPILLEMANDSKREDSEN

Faaborg Folkedansere i samarbejde med Spillemandskredsen

inviterer til 2 retters middag 
og efterfølgende legestue
Lørdag den 7. marts 2015 kl. 18.00
På Sundskolen, Sundvænget 9, 5600 Faaborg
Kom og oplev Spillemandskredsens store veloplagte orkester med Jonas Kongsted 
Frederiksen som forspiller
Palle Knudsen leder dansen gennem legestuen
Bernstorffsminde efterskole giver opvisning
Prisen for årstidens forret + hovedret, legestue, kaffe og kage = kr. 190,-
Legestue, kaffe og kage = kr. 80,-
Husk at medbringe service. Vin, øl og vand kan købes
Indbetaling på konto. nr. 0828 – 8035626124 
og tilmelding til arneoglene@smilemail.dk senest den 20. feb. 2015

Velkommen	til	en	aften	med	musik,	sang	og	dans
www.spilleandskredsen.dk – www.faaborgfolkedansere.dk 
Spillemandskredsen holder træf og generalforsamling med Faaborg Folkedansere 
som vært 6.-8. marts 2015

HUSK
Spillemandstræf og Generalforsamling i Spillemandskredsen
6.-8. marts 2015 på Faaborg Sundskole, Sundvænget 9, 5600 Faaborg
Bindende	tilmelding	senest	søndag	den	1.	februar	til	
Anne-Grete Jensen
Mail: angrjens@gmail.com
Tlf.: 24 60 63 98
Post: Egeskovvej 127, 7000 Fredericia

Se invitation og indkaldelse i Trin & Toner januar nummeret

Dødsfald

Vi har alle med stor sorg modtaget 
meddelelsen om, at vores gamle spille-
ven John ikke længere er blandt os. 
John Christensen, Aabenraa, har gen-
nem årtier stået som forspiller på stæv-
ner og legestuer og har været instruktør 
på en lang række kurser. I spillemands-
kredsen var John kendt som en magnet 
- når han besteg podiet flokkedes spil-
lemændene om ham. Han blev 83 år og 
var til det allersidste meget aktiv spille-
mand i bl.a. Aabenraa & Omegns Folke-
dansere. Altid god for et smil, en god 
historie og et fantastisk engageret vio-
linspil - sådan husker vi alle John. 
På vegne af Spillemandskredsen

Michael S. Petersen, Ramsø

Dødsfald

Mandag d. 5. jan. modtog vi meddelelse 
om, at vores Spillemand, John Christen-
sen, er død. I 35 år har John været for-
spiller for 5-7 spillemænd i Aabenraa & 
Omegns Folkedansere, startende som 
”Johns Kapel”. Magen til gejst og entu-
siasme for sit spil er sjældent set, og 
det har givet en enorm styrke i forenin-
gen. John har haft evnen til at få unge 
spillere med. Hvis han hørte et talent, 
tog han dem under sine vinger. Efter 
rigtig mange år på toppen både for sin 
egen lille spillemandsgruppe og som 
dirigent for store Landsstævneorkestre, 
valgte han de sidste år at trappe ned og 
overlod i sommer forspillerposten til Vi-
beke Lindberg Kristensen. Det var en 
stor glæde for ham at spille 2. violin til 
sidst. 
Vi vil savne John, fordi han gav os så 
meget.
På vegne af Aabenraa & Omegns Folke-

dansere. Elin Bjerregaard.
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Det sker i 
din region

Region Midtjylland Region Syddanmark

Træninger til noRDLeK 2015  
i Viborg for LDF Region Midt, DGI 
Vestjylland og DGI Østjylland
Træninger til Nordlek bliver et samar-
bejde med DGI, og LDF Region Midt om 
fælles træninger. Der bliver træninger 
af Fælles nordiske danse (samdanse) og 
træning af danse til Dansk opvisning, 
derud over vil vi forsøge, om vi kan 
samle nogle hold, som kan tilmeldes 
som grupper med et opvisnings pro-
gram 
I den østlige del er det et samarbejde 
mellem LDF Region Midt og DGI Østjyl-
land. Træninger bliver den 8., 15. og 
22. juni. Sted, instruktør og spillemand 
er ikke helt på plads endnu, der sendes 
besked ud, så snart vi ved mere.
I den vestlige del, er det et samarbejde 
mellem LDF Region Midt, og DGI Vest-
jylland, og det bliver Lisbeth og Jan Ilsø 
der står for dans og musik, der bliver 
tre træninger d. 8 og 15 juni i Folke-
danserhuset i Holstebro Banetoften 42, 
7500 Holstebro og d. 22 juni formentlig 
i Spjald Skole ( er ikke helt sikker end-
nu).
Begge steder vil det være muligt, at 
deltage i træning til Dansk opvisning og 
de Nordiske samdanse, samt for dem 
der ønsker det, en gruppeopvisning, 
skal tilmeldes, mere herom når vi ved, 
hvordan tilmeldingsskemaerne ser ud.
Tilmelding åbnes 1. februar og er elek-
tronisk, og så vidt jeg er orienteret, kan 
alle via et password, senere gå ind og 
rette i, hvad man deltager i (opvisning, 
udflugter m.m.)
Mere information når vi ved, hvordan 
tilmeldingerne ser ud. Det vil blive 
sendt ud til foreningerne, via mail, og 
vil også blive lagt ud på LDF Region 
Midts hjemmeside

På vegne af 
DGI Østjylland, DGI Vestjylland og LDF 

Region Midt
Gert Nielsen

Ældrelegestue i nr. Hostrup
Traditionen tro afholder vi legestue for 
ældre i Nr. Hostrup Forsamlingshus
Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro
Søndag den 22. februar 2015 kl. 13.30 – 
17.00
Midt på eftermiddagen vil der være kaf-
fe/te med hjemmebagt kage
Entre for medlemmer inkl. kaffe 60,- kr. 
og for ikke medlemmer 70,- kr.
Øl og vand kan købes til meget rimelige 
priser.
Dansen ledes af vore lokale ældrein-
struktører, til musik leveret af et stort or-
kester.
Spillemænd udefra er meget velkomne, I 
får gratis entre og kaffe.
Tilmelding senest den 16. februar til:
Else Marie Gram, tlf. 26 63 15 55, mail: 
hjortebro@hotmail.com eller
Gudrun Johnsen, tlf. 21 46 81 75, mail 
Gudrun@gkjohnsen.dk
I	bedes	oplyse	jeres	navn,	medlems-
nummer	af	danske	folkedansere	og	
hvilken	forening	I	danser	i.

Landsforeningen Danske Folkedansere
Region Syddanmark, Seniorudvalget

Region Hovedstaden

Regionslegestue lørdag den 21. 
februar 2015
Kom til legestue i Rødovre kl. 19.30 - 
23.30, Tindehøj skolen, vi er i festsalen.
Vi afholder regionslegestue og fejrer re-
gionsformandens 70 års fødselsdag.
Så kom og gør aftenen til en hel speciel 
aften.
Der vil være overraskelser i løbet af af-
tenen – prisen vil kun være 50,00 kr. 
da formanden giver kaffe og lagkage

Kursus for spillemænd
Kom på kursus i Rødovre den 21. febru-
ar, Tindehøj skole kl. 13.30 - 18.00
Vi vil gerne invitere alle vore spille-
mænd til kursus med efterfølgende le-
gestue
kl. 13.30-18.00 er der kursus 
kl. ca. 18.00-19.30 spisning af hjemme-
bragt mad
kl. 19.30-21.00 skal du spille op til le-
gestue
Rene Axelsen vil bistå med al den lær-
dom, han kan øse ud med.
Dagen er gratis for spillemænd
Der vil selvfølgelig være kaffe og lagka-
ge til jer alle 
Denne dag er i samarbejde med Den lil-
le Vendelbo

Hilsen Danseudvalget

HUSK Regionskonkurrencen den 
22. marts
Har du husket at tilmelde dig, ellers kan 
du lige nå det.
Du kan finde tilmeldingen under lands-
foreningens hjemmeside "Konkurrencer 
i folkedans" - Regionsmesterskab 2015.
Pris 150,00 kr. pr. par
Ring hvis du har nogen spørgsmål
Helle og Leif: 49112635 eller 23721819
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MEDLEMMERNE 

Vores formand Grete Pedersen og hen-
des broder Leif Tvilum havde arrange-
ret en tur til folklorefestival i Marijam-
boli i Litauen. Leif underviser i Litauen.
Vi var 16 deltagere, som tog afsted. Vi 
var på rundvisning i Marijamboli. En 
smuk by på størrelse med Svendborg, 
en by hvor man har brugt rigtig mange 
penge på udsmykning, der var nogle 
fantastiske parker og anlæg og et kul-
turcenter, hvor vi skulle danse. Det var 
helt nyt og meget flot. Vi fik fortalt om 
byens historie. 
Næste dag skulle vi så til festival. Vi 
skulle øve i kulturcentret, inden vi gik 
ud til Mijampole College´s fakultet, hvor 
vi skulle spise frokost: suppe og pande-
kager. En ting jeg bemærkede var, at 

Med Korup-Ubberud folkedansere 
i Litauen 15-20/10 2014

ingen gik ind til spisesalene uden at 
vaske hænder. Sådan.
Så skulle vi øve igen inden vi, som det 
første hold, skulle på scenen i vores 
flotte folkedragter. Først var der selvføl-
gelig åbningshøjtidelighed, og taler af 
borgmester og arrangører af festivalen. 
Vores opvisning gik rigtig godt. Vi var 
det eneste hold, der kun dansede, de 
andre optrådte mest med sang og for-
tællinger, sjove indlæg, men vi forstod 
overhovedet ikke noget. Vi var vist også 
det eneste hold fra Vesteuropa, der del-
tog. En pragtfuld oplevelse, der sluttede 
med gaveuddeling, og Grete havde og-
så medbragt gaver, og fortalte om den 
grimme ælling, der blev til den flotte 
svane, og sådan 2 havde hun med. Vi 

fik mange gode tilkendegivelser for vo-
res danse, det var med fingersprog og 
knus og kram, og der blev danset kæ-
dedanse og festet. Det var en rigtig god 
og varm oplevelse.
Lørdag og søndag blev vi vist rundt i Li-
tauens hovedstad og gamle hovedstad.
Vi var med busser ud til Slottet Trakai, 
som er en smuk nyrestaureret fæstning, 
Litauens nationale ”ikon”, og derefter til 
Vilnius, hvor vi fik en rundvisning af 
Leif. Vi gik gennem byen og så museer, 
kirker, præsidentpaladset og ikke 
mindst ”Gate of Dawn” med den sorte 
madonna. 
Søndag gik vi gennem den gamle del af 
byen Kaunas med en lokal guide, der 
kunne fortælle spændende ting. Vi ser 
bl.a. rester af et klokkestøberi fra mid-
delalderen. Det var en spændende op-
levelse og efter et par timer på egen 
hånd går turen mod Klaipeda, bussen 
er punkteret, men alt ordner sig, og 
hjemturen går uden flere problemer. Da 
vi ankom til Odense banegård mandag 
var vi alle mætte på oplevelser og træt-
te.
Det var en god tur og tak endnu en 
gang til Grete og Leif, for nogle ufor-
glemmelige dage.

Inga Heckmann
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Fællesbal

Gak hen og 
gør ligeså…
Lørdag den 22. november var der 
fællesbal i Roskilde. Det var arran-
geret af LDF-foreningerne ”Hede-
boholdet” og ”Hjemstavnsforenin-
gen” samt ”Roskilde Spille-
mandslaug fra LirumLarum.
Halvtreds dansere fyldte gulvet, og 
det var med og uden danseledere. 
To orkestre skiftedes, i alt tredive 
spillefolk, og det hele var særdeles 
festligt.
Derfor denne opfordring: Det er en 
god idé at samarbejde på tværs af 
organisationerne.
OBS! Ingen musikere skulle have 
betaling!

Leif Kastberg, Karlslunde
Medlem af Spillemandskredsen

70	års	fødselsdag

Leif	Madsen

en ildsjæl fylder rundt 
den 18. februar
Det vil blive fejret ved en 
Regionslegestue 21-02-
2015. Se invitation 

I de 50 år han har været aktiv, har han 
deltaget i flere foreningers arbejde, 
først ved Frederiksværk Folkedanserfor-
enings 25. års jubilæum og senere 
hjalp han også Fredensborg og omegns 
Folkedanserforening med deres 25. års 
jubilæum,for efter nogle år at blive de-
res formand i samlet 25 år. Han har 
gennem årene været aktiv danser i fle-
re foreninger, nu sidst i Hørsholm Fol-
kedanserforening. Han er ikke bange 
for at se fremad og se nye ting til gavn 
for folkedansen. Siden 2007 har han 
været formand for LDF Region Hoved-
staden og det nyder vi godt af.

Hilsen og tillykke
Regionsbestyrelsen samt udvalgene

LDF Region Hovedstaden.

Vi fik et spørgsmål:

Kære folkedansere
I må undskylde, at jeg benytter denne mulighed; men vi kan ikke finde noget 
om det på internettet.
Der findes en baldans, der hedder ’le polo americain’, og vi har diskuteret, hvad 
ordet ’polo’ egentlig betyder. Er det en dansestil som polonæse, eller hvad?

Med venlig hilsen Torben Amtrup
Medlem i Gladsaxe-Søborg folkedanseforening

Og	svaret	var:

Hej Torben

Denne er havnet hos mig. 
Jeg svarer dig, ud fra det jeg 
ved og har som informatio-
ner i mit dansearkiv:
Francois Paul introducerede 
i 1877 i Casino i Dieppe en 
ny dans ’Le Polo’. Dansen 
blev den følgende vinter 
meget populær i ’de højere 
kredse’ – ’le Polo était à la 
mode dans tous les salons’. 
Turene hedder: 1: La Prome-
nade, 2: La Corbeille, 3: Le Traversé, 4: La Nouvelle Pastourelle og 5. tur: ’Le 
Polo’. Når den blev danset anvendte man almindelig Quadrille musik i 5 ture – 
’dansé sur la musique des quadrilles ordinaires’. Der er i 1800-tallet udgivet en 
meget stor mængde af sådan musik, som ikke er ’øremærket’ til en bestemt 
dansekoreografi. Det man almindeligvis dansede til disse melodier var Quadrille 
Francaise – det vi i Danmark kalder Francaise (i kvadrille eller på række). Paul 
skriver selv, at 1. udgaven var simpel. Han tilrettede/forbedrede derfor koreo-
grafien og tilføjede ’Americain’ til titlen, og han fik i 1888 den unge ’Chef d’Or-
chestre’ L. C. Desormes til at skrive ’øremærket’ musik til dansen, som så udkom 
som ’Le Polo Americain’. Han døbte også nogle af turenes navne om: 1. tur: La 
Promenade, 2: La Corbeille, 3: les Cheveaux de Bois (træ heste!!), 4: Les Visites, 
5: L’Americain. Han skriver også, at specielt denne musik gør dansen attraktiv.
Polo refererer helt sikkert ikke til Polonæse, men hvorfor den hedder ’Polo Ame-
ricain’ vides ikke. Det er dog meget sandsynligt, at det er en reference til spor-
ten Polo. Denne sport kom fra Indien til Storbrittanien i 1860’erne og blev rela-
tivt populær. ’Americain’ er sikkert tilføjet for at skille den ud fra hans første ud-
gave og gøre navnet lidt mere interessant, og det har nok intet med Amerika at 
gøre. En del danse fra 1800-tallet har ’tilfældige’ navne. For eksempel har Qua-
drille Russe ikke noget med Rusland at gøre.
På forsiden af noden med Le Polo Americain, hvor også dansebeskrivelsen fin-
des står: Publié precedemment sous le titre ’Le Polo’, hvilket betyder ’Er tidlige-
re udgivet med titlen ’Le Polo’.
Jeg håber, at du kan bruge informationerne til noget, selvom titlen intet har 
med Polonæse (og Polen) at gøre.

Mange hilsner
Ole Skov
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Konkurrencer er ikke for voksne alene. Der vil i 2015 blive afholdt konkurrence 
i folkedans for børn og unge mindst 2 steder i Danmark. 
I Jylland afholdes således konkurrencer i Region Midtjylland og Syddanmark i 
forbindelse med Regionsmesterskabet i folkedans for par lørdag den 7. marts 
2015, kl. 13.00-16.00 på Ullerup Bæk Skolen, afd. Skjoldborgvej, Skjoldborgvej 
25, 7000 Fredericia. (Indgang fra Chr. Wintersvej)
Læs mere på www.folkedans.dk se under Region Midtjylland.
På Sjælland afholdes konkurrencer i forbindelse med Det Sjæl-
landske børne- og ungdomsstævne i Holeby lørdag den 25. 
april – læs mere på www. sjællandskebørnestævne.dk.

Ved begge stævner er der mulighed for at tilmelde sig på 
www.folkedans.dk – vælg Konkurrencer i folkedans og vælg 
Konkurrencer for børn og unge.
Dog er det muligt i Jylland at tilmelde sig på konkurrencedagen 
frem til kl. 13.00 – og på Sjælland kan du tilmelde dig på konkur-
rencedagen frem til kl. 12.30.

Du kan sammen med din dansepartner tilmelde dig i en af følgende 
rækker:
Række 1, her skal deltagerne være i alderen 6 til 9 år
Række 2, her skal deltagerne være i alderen 8 til 12 år
Række 3, her skal deltagerne være i alderen 11 til 15 år
Række 4, her skal deltagerne være i alderen 14 til 25 år

Følgende valgte danse er gældende ved konkurrencer i 2015:
I Række 1 danses ”General Napoleon” Løsblad og ”Vride Rumpe” 
(Sideløb i stedet for polka) Møn, 487 
I Række 2 danses ”Fingerpolka”, Legestuen, 394 og ”Hornfiffen”, Randers, 233 
I Række 3 danses ”Russeren” Løsblad og Vals (Fri dans med egne variationer) 
I Række 4 danses ”Fannikedans”, Hft. III og ”Hopsa” 
(Fri dans med egne variationer) 

Se konceptet for konkurrencerne og løsblads-dansene på www.folkedans.dk 
under Konkurrencer i folkedans og vælg Konkurrencer for børn og unge.

Der vil være medaljer til de tre bedst placerede par i hver række.

Vi glæder os rigtig meget til at ses i Jylland eller på Sjælland

Konkurrenceudvalget

Konkurrencer …

Kom til en festlig aften i 
Låsby Hallen
sammen med 200 glade dansere.
Låsby og Omegns Folkedansere indbyder 
alle til vores årlige Stiftelsesfest, som af-
holdes lørdag den 28. februar 2015 kl.19.30 
i Låsby Hallen, Niels Bohrs Vej 7, 8670 Låsby
Dansen ledes af Tove Juhl Jensen.
Musikken leveres af:
Dorthe Linde Jørgensen,
Jan Michaelsen, og Martin Madsen.
Fanerne føres ind kl. 20.15.
Entre inkl. kaffebord: kr.: 90.-
Tilmelding senest torsdag den 26. februar 
2015 på tlf. 40758977 eller mail: 
holmbuksti@hafnet.dk
og tlf. 25598030 eller mail: 
svendballe@mail.dk

Venlig hilsen og på gensyn 
Pbv. Else Lemming, formand
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 www.folkedansbutikken.dk 
v/Lisbeth Green, Vedbæksalle 75, 8700 Horsens 
lisbeth@folkedragt.dk 

www.folkedragt.dk 

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

www.folkedragt.dk 

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 halvsilkestof-
fer. Silkegarner i 150 
farver. Håndtrykte tørklæder, forklæ-
der, sjaler og metervarer. Håndvæve-
de tørklæder og forklæder. 
Hvergarnsstoffer og ulddamask. 
Hørlærred. Smykker og knapper. 
Hatte, huer, sko og hoser. Sysæt og 
sykurser. Tilskæring 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

ANNONCER 

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

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

SÆLGeS
Komplet Nordsjælland-dragt str. 42/44, ca. 160 
cm, alt håndlavet med kappe samt to par sko 
m. spænder (str. 38). Pris: 2000 kr. 

Jytte Hansen, 45 81 16 26

DAMeDRAGT STR. 42 SÆLGeS 
Stribet nederdel, L: 106, Liv: 82 cm, underskørt, 
vest, hue, forklæde, stoftaske/pose, 2 overde-
le, 2 striktrøjer tlf. 2479 1528, 

meta.f.stage@gmail.com



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. 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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Landsforeningen	Danske	Folkedansere	

19.-22.02.15 Efteruddannelse – Dragtsyning Brenderup 8/14 01.12.14
18.04.15 Årsmøde Middelfart 1/15
09.05.15 Danmarksmesterskab Middelfart 6/14
14.-27.06.15 Sommerkursus for ældre Snoghøj 1/15
Uge 27 Instruktøruddannelse Bjerringbro
14.-19.07.15 NORDLEK Viborg

Region Hovedstaden

02.02.15 Kursus i pardans Roskilde 1/15
21.02.15 Regionslegestue Rødovre 1/15
21.02.15 Spillemandskursus + legestue Rødovre 1/15
22.03.15 Regionskonkurrence Info følger

Region Sjælland

02.02.15 Kursus i pardans Roskilde 1/15
22.03.15 Regionskonkurrence Info følger

Region Syddanmark

14.02.15 Thyregodtræf Thyregod 1/15 16.01.15
22.02.15 Ældrelegestue Rødekro 2/15 16.01.15
07.03.15 Regionskonkurrence Fredericia 01.02.15

Region Midtjylland

21.02.15 Nordiske Samdanse Silkeborg 1/15 10.02.15
21.02.15 Inspirationsdag Silkeborg 1/15 10.02.15
07.03.15 Regionskonkurrence Fredericia 1/15 01.02.15
11.04.15 Børnestævne Aarhus 8/14
08.06.15 NORDLEK-træning Info følger 2/15
15.06.15 NORDLEK-træning Info følger 2/15
22.06.15 NORDLEK-træning Info følger 2/15

Region Nordjylland

08.02.15 Baldanse Sæby 1/15 05.01.15
29.03.15 Regionskonkurrence Sæby
29.03.15 Orienteringsmøde Harzen-rejse Brønderslev 1/15
30.05.15 Temadag for dragtinteresserede Rebild 1/15
23.-29.08.15 Harzen-rejse Harzen 1/15 fra 10.03.15


