
Skal du med til Nordring i 2023?

I dagene før påske, 6.-10. april 2023 afholder Nordlek et stævne for unge dansere og spillemænd i
alderen 18-25 år, fra hele Norden på Bornholm, der hedder Nordring 2023.

Dans Danmark - folkedans, DGI Dans & Musik og Spillemandskredsen skal hver sende 2 deltagere af
sted. Vi leder derfor i fællesskab efter 4 dansere og 2 musikere, der kan danse/spille og instruere i
dansk folkedans.

Udover at danse og spille forventes det også, at I lærer de øvrige deltagere om de danske
påsketraditioner og hvordan vi i Danmark er organiseret inden for folkedansen- og musikken, og I få
indblik i de andre nordiske landes dans, musik, påsketraditioner og organisering. Der vil også være
forskellige ture rundt på Bornholm i løbet af stævnet, samt en herlig sangaften og en balaften.

Det hele vil foregå på i Team Bornholm Feriepark i Hasle, hvor der er 6 mands hytter, og I vil således
bo sammen som gruppe. Der vil være et deltagergebyr, men vi søger forskellige fonde, og på den
måde håber vi at kunne gøre det gratis at deltage og rejse for dig.

Her er, hvad en af de tidligere deltagere har skrevet:
“Under opholdet var det tydeligt at mærke at alle brændte for at danse, spille og dele ud af landenes
forskellige traditioner. I løbet af opholdet var der afsat tid til at undervise de andre deltagere i hvert
lands traditionelle danse, og musikerne lærte hinanden landets traditionelle musik!”

For at blive udvalgt til at deltage skal du altså:
- være mellem 18 og 25 år
- være medlem af enten; Dans Danmark eller DGI Dans & Musik gennem en forening,

eller være medlem af  Spillemandskredsen
- være interesseret i at få og videregive nordiske danse- og musiktraditioner
- have lidt erfaring i at undervise eller i hvert fald mod på det

For at komme i betragtning, vil vi gerne, at du sender os en ansøgning på ca. en halv A4-side, der kort
beskriver, din danse/spille- og instruktørerfaring, samt hvad du tænker at du vil få ud af din deltagelse.
Huske at skrive hvor du er medlem.

Efter Nordring skal du skrive et mindre indlæg om stævnet samt dele nogle billeder, som vi kan
sende/lægge på vores hjemmesider eller andre steder, som vi finder relevant.

Vi glæder os til at se din ansøgning senest 15. november 2022, som vi beder dig sende på mail til
følgende 3 e-mail adresser:
Dans Danmark - folkedans, Mette Inge Baltsersen: meba@Dans-danmark.dk,
DGI Dans & Musik, Hanne Holse: hanneholse@gmail.com
Spillemandskredsen, Arne Møller: arne@miller2.dk
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