
 
 

En Epoke slutter og et nyt kapitel startes 
 

En Epoke er slut 

Sommeren 2022 blev sidste gang for 
Spillemandskredsens ugekursus på Nørgaards 
Højskole i Bjerringbro, og hermed slutter en 
epoke som har berørt mange mennesker 
indenfor spillemandsmusikken og folkedansen.  

Som en udløber af bl.a. Corona pandemien er det 
ikke længere muligt at leje os ind på Nørgaards 
Højskole i den ønskede tidsperiode (typisk uge 
26/27), men i stedet er det muligt at arrangere et 
Højskoleophold med Spillemandsmusik og 
Folkedans som bærende tema. For at et kursus 
kan kvalificere sig til at være et Højskolekursus er 
der en række regler, som skal opfyldes. Bl.a. skal 
der være en vis mængde undervisningstimer af 
almen dannende karakter, ligesom 25% af 
undervisningstimerne skal udføres af skolens 
faste lærerstab (som ikke nødvendigvis har den 
store viden om spillemandsmusik og folkedans). 
Et Højskole kursus skal desuden, ifølge loven, 
være tilgængeligt for alle, uanset om man 
tidligere har spillet en tone, danset et trin eller i 
det hele taget ejer et instrument. 

I 2021 afholdt vi derfor et Højskole kursus som et 
samarbejde mellem Nørgaards Højskole, 
Folkedans Danmark og Spillemandskredsen. Vi 
udbød Spillemandskursus for voksne, 
Folkedansekursus for voksne samt FolkCollege for 
de unge. Kurset var rimeligt velbesøgt, og vi var 
glade for overhovedet at kunne gennemføre 
kurset, som ellers ville være blevet aflyst på 
forhånd pga. coronaen – ligesom i 2020. Og jf. 
regelsættet om Højskolekurser, så indeholdt 
kurset også en række fag som morgensamlinger 
med foredrag, en foredrags- og udflugtsdag, samt 
nogle dage med aftenaktiviteter uden folkemusik  

 

 

 

og folkedans, som var af alment dannende 
karakter og hvor undervisningen blev varetaget af 
skolens faste lærerstab.  

På evalueringerne var det tydeligt at et sådant 
højskolekursus var tiltrækkende for dansere og 
spillemænd, som ikke lige plejede at komme på 
Bjerringbro, som nu turde tage afsted fordi det 
ikke virkede så ”farligt”. De forskellige foredrag 
og udflugtsdagen fik i sig selv gode 
tilbagemeldinger, men det var også klart, at de 
fleste kursister var kommet for at spille og danse 
og derfor ikke var specielt interesseret i at 
deltage i foredrag og udflugt. Kurset var rimeligt 
velbesøgt, selvom det ikke var muligt for 
Folkedans Danmark at afholde deres 
danseinstruktørkursus.   

I 2022 gjorde vi det igen, men denne gang uden 
Dans Danmark (tidl. Folkedans Danmark), som 
meget gerne ville have gang i deres 
danseinstruktørkursus igen, men ikke som et 
højskolekursus. I Spillemandskredsen besluttede 
vi at fortsætte samarbejdet med Nørgaards 
Højskole, men stadig udbyde et 
folkedansekursus, for der er ikke meget sjov ved 
at holde et spillemandskursus, hvis der ikke er 
nogle dansere at spille for. Ikke mindst når 
spillemandskurset har fokus rettet mod 
”dansespil”. Tilslutningen var desværre på ingen 
måde prangende med et stærkt reduceret 
spillemandskursus for voksne, meget få unge til 
FolkCollege og et lille dansehold. Allerede ved 
kursusstart stod det derfor klart at der ikke 
længere er en fremtid for spillemandskurset som 
et højskolekursus på Nørgaards Højskole.  

 

 



 

 

 

 

Igennem årene har der været mange spillemænd 
på kurserne i Bjerringbro, ligesom der er blevet 
uddannet mange folkedanseinstruktører på de 
parallelt kørende kurser under Folkedans 
Danmark (nu Dans Danmark). Der er lagt megen 
energi og store indsatser fra et væld af dygtige og 
inspirerende instruktører og undervisere, der alle 
har medvirket til at forme talenter til dygtige 
spillemænd og danseinstruktører til gavn og 
glæde rundt omkring i hele landet. En stor tak til 
alle dem der har været med til at skabe 
”Bjerringbro” ånden, både instruktører og 
kursister. Det sidste store spillemandskursus på 
Nørgaards Højskole i Bjerringbro er blevet 
afholdt. En epoke er hermed slut. 

 

 

Et nyt kapitel 

Spillemandskredsen og Dans Danmark er enige 
om at skabe et nyt fælleskursus for dygtiggørelse 
af spillemænd og folkedansere, samt uddannelse 
af danseinstruktører. Et nyt kursus er derfor ved 
at blive skabt, og selvom der er rigtigt mange ting 
vi endnu ikke har planlagt, så er der alligevel 2 
vigtige ting som vi gerne vil informere jer om. 
Nemlig at kurset bliver i uge 27 (fra 1. juli til 6. 
juli i 2023) og at det bliver på Baaring Efterskole, 
der ligger centralt i landet - lidt udenfor 
Middelfart på Fyn. Her har vi allerede lejet hele 
skolen i det anførte tidsrum, og dermed kan vi 
fylde skolen med kun spillemandsmusik og 
folkedans. 

 

 

 

 

 

 

 

Det nye fælleskursus vil fremover ligge i uge 27, 
men i 2023 kan skolen kun lejes med ankomst 
lørdag den 1. juli og hjemrejse torsdag den 6. juli 
efter morgenmaden. I årene fremover regner vi 
med at komme tilbage til en hel uges kursus 
(lørdag til lørdag). 

Baaring Efterskole tilbyder en masse af de 
faciliteter vi skal bruge, fx. et helt separat 
musikhus, undervisningslokaler med trægulv, 
foredragssal med trægulv, multisal med trægulv, 
spisesal, og indkvartering til ca 120 personer.  

Det nye fælleskursus bliver IKKE en videreførelse 
af Bjerringbro kurserne, men vi sigter mod at 
skabe et nyt kursus i nye omgivelser. Der bliver 
helt sikkert også mange genkendelige ting, for vi 
skal naturligvis både spille og danse – og synge – 
sammen. Det er jo det det hele handler om.  

Så indledningen til et nyt kapitel for Spillemænd 
og Folkedansere er skrevet. Reservér allerede nu 
1. juli til 6. juli 2023 i din kalender, så du er sikker 
på at komme med fra starten af den nye historie. 

Mere information om indhold, undervisere, 
praktik, priser, tilmelding, mv. kommer, som vi får 
tingene på plads, men ét er sikkert – det bliver 
årets bedste kursus.   

 

De bedste spillehilsner 
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