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  Kære læsere.      

 

Foråret er kommet, selvom der lige nu er lidt køligt og blæsende. 

Her er nogen gode arrangementer I kan nyde i de kommende måneder 

 

 

 

 

 

 

  

Nyheder og aktiviteter for Folkedansere og Spillemænd  

                              i  Region Syddanmark  

 

   April 2022 

Musik og dans fra 1700             

tallet m. Pia, Per og                    

Stefan Sørensen 

 Sammenspil i Region                     

Syddanmark 

Sommerdans på                       

Skamlingsbanken 

Thyregodtræffet Folke-

danserbal & Fanøbal 

Danseaftner i Ribe                   

Fredage 22.4 og 20.5 

Thyregodtræffet                       

Generelt 

 Fælles Sommerdans                   

Skibethallen v. Vejle 

Sommerfolkedans 2022               

Hatting v. Horsens 

Info ang. Landsstævne                      

Nyt fra Dans Danmark 

Thyregodtræffet                       

Folkedanserkursus 

Polka-Posten                              

Generelle oplysninger 

Foto fra Landsstævnet i Nyborg 2008 
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Aflyst   p.g.a.   valg. 
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Landsstævne 

2022_ Ålborg 

Region Syd 

 

Regionens opvisninger! 

Mette Inge Baltersen er instruktør  

Claus Lisberg er forspiller 

 

Der er afsat tre øvedatoer, som I allerede nu 

kan reservere i kalenderen.                         

Nøjagtig tid og sted oplyses senere.   Afhænger 

af antal tilmeldte, og hvor de kommer fra. 

1. Torsdag, d. 2. juni 

2. Torsdag, d. 9. juni 

3. Tirsdag, d. 28 juni  

 

Håber på vi kan samle et godt hold fra vores              

region.  

De valgte danse for regionen er: 

628 Kaffemøllen   

636 Firtur, Oksbøl,    

61 Enkelt Kæde, Kollemorten-Harresø  

99 Sekstur, Nordfyn   

641 Børsmose Ottetur   

--  Enkemandsdans, Rømø   

342 Hornfeld    

337 Dobbelt Kæde,    

146 Kædevals, Sydjylland. 

 

Fællesdanse for alle deltagere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding til Landsstævne er åben 

Her kan I gå ind og tilmelde jer landsstævnet i uge 29.              

En oplevelsesrig uge med masser af dans, fællesskab og 

gode oplevelser.  

På hjemmesiden finder I priser og hele programmet for 

ugen!  

Tilmeld dig her  

DM i Aalborg  
I uge 25 er der DM i Aalborg. Det bliver det første store fælles 
arrangement i Dans Danmark, men også første gang at det skal 
afholdes i samarbejde med DIF og 30 andre specialforbund. Det 
bliver et sportsmekka og mange mennesker vil valfarte til Aalborg. 
Der vil igennem hele ugen være massiv pressedækning, så det er 
en unik chance for at vist jeres dans og kultur frem.  
Derfor håber vi, at se rigtig mange folkedansere til DM i Aalborg.  
 
Når vi skal finde årets Danmarksmester i folkedans vil det foregå i 
Nordkraft søndag den 26. juni.  
 
Allerede nu har vi offentliggjort de danse der skal konkurreres i og 
dem finder I på hjemmesiden, hvor vi også løbende opdatere med 
anden relevant information  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding er åben til Instruktørkurserne  

I år afholdes instruktørkurserne på                            

Høng Landsbrugsskole                                                    

fra 31. juli til den 7. august.  

Der er mulighed for at deltage i følgende kurser:  

Instruktøruddannelsen  

Aspirantkursus 

MasterClass  

Dansekursus  

Dance-FolkCollege 

 

Klik dig ind på de forskellige kurser og se                      

hvad de tilbyder!   

https://dans-danmark.us11.list-manage.com/track/click?u=fcc5645855b405ee1da9dca8a&id=998666b2c2&e=efd3daf80e
https://dans-danmark.us11.list-manage.com/track/click?u=fcc5645855b405ee1da9dca8a&id=2405783e93&e=efd3daf80e
https://dans-danmark.us11.list-manage.com/track/click?u=fcc5645855b405ee1da9dca8a&id=2f33711785&e=efd3daf80e
https://dans-danmark.us11.list-manage.com/track/click?u=fcc5645855b405ee1da9dca8a&id=0f1df08ad2&e=efd3daf80e
https://dans-danmark.us11.list-manage.com/track/click?u=fcc5645855b405ee1da9dca8a&id=4e5f64c391&e=efd3daf80e
https://dans-danmark.us11.list-manage.com/track/click?u=fcc5645855b405ee1da9dca8a&id=43db34656a&e=efd3daf80e
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Generelle oplysninger. 

Abonnement: Hvis du ønsker at abonnere på  

Polka-posten, så send en mail til: 

petersko@profibermail.dk   

Næste forventede udsendelsesdatoer:  

• Uge 19 

• Uge 23  

Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 

Udkommer normalt ikke: Juni og juli, samt decem-

ber?  

Dead line:  En uge før bladet forventes udkomme. 

Gerne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes 

senest 5-6 uger før det aktuelle arrangementstids-

punkt. 

Forbehold: Redaktionen forbeholder sig ret til evt. 

at forkorte indlæg, eller helt at afvise indlæg / artik-

ler, hvis disse af en eller anden grund falder uden 

for rammerne. 

Brug af billeder og artikler:                                                 

Artikler, billeder med mere, må ikke videreanven-

des uden opretshaverens tilladelse. 

Annoncer, mm.:                                                          

Der optages annoncer ang. eks dragtsalg. Og an-

dre relevante ting indenfor folkedansen/musikken 

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil 

så vidt muligt blive bragt i bladet.  

(kun foreninger / medlemmer af Dans Danmark) 

Priser:  Bladet er gratis og omtaler af arrangemen-

ter er også gratis for medlemmer af Dans Danmark 

De holdninger eller synspunkter, der fremkommer i    

artiklerne, er på forfatterens ansvar, og deles ikke 

nødvendigvis af redaktionen. Anonyme indlæg, 

artikler m.m. vil ikke blive bragt. 

Redaktionen består af: 

”Redaktør”: Peter Skouenborg,                                   

petersko@profibermail.dk  

          Hjemmesideansvarlig: Anita på kontoret i                     

  Odense. anfa@dans-danmark.dk  

        Husk at sende arrangementet til Anita,        

   så det kommer på hjemmesiden /              

   aktiviteter. 

 

Programmet, priser og              

tilmeldingsoplysninger 

m.m. er vedhæftet mailen 


