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  Kære læsere.      

Kom maj du søde milde synger vi.  Ja majvejret har været skønt om end lidt tørt. 

Godt for nogen, men træls for mange andre. Der var en der engang sagde, at de             

tossede og folkedanserne altid havde godt vejr. Måske lidt overdrevet meen... 

 

 

 

 

 

 

  

Nyheder og aktiviteter for Folkedansere og Spillemænd  

                              i  Region Syddanmark  

 

   Maj 2022 

  

Fest i Ribe 

  Sommerdans på                       

Skamlingsbanken 

 Danseaftner i Ribe                   

Fredage 22.4 og 20.5 

Thyregodtræffet                       

Generelt 

Træninger til                       

Landsstævnet 

Fælles Sommerdans                   

Skibethallen v. Vejle 

Sommerfolkedans 2022               

Hatting v. Horsens 

Info ang. Landsstævne                      

Nyt fra Dans Danmark 

 Polka-Posten                              

Generelle oplysninger 

Smukke  farver i maj 



2 



3 



4 

Da Rasmus tog os med Storm… 

 En positiv historie fra musikkens og dansens 

verden. Vi har været på kursus!!! Det er der så-

dan set ikke noget nyt i … og dog.   

 Forhistorien er, at i 2021, - inden Folkedans 

Danmark blev en del af Dans Danmark, sad vi i 

FD Region Syd´s Danseudvalg og arbejdede med 

nogle idéer til kurser, - og helst kurser i samar-

bejde med Spillemandskredsen. Ét af emnerne 

var Rasmus Storm… musik fra en 1700-tals no-

debog. Snakken gik frem og tilbage... hvilke dan-

se havde man brugt til dén type musik? Og hvor-

dan var det blevet spillet? Og mindst lige så vig-

tigt… hvilke instruktører kunne komme i spil?... 

på hhv. danse- og spillesiden.  

 Det eneste vi nåede at få lagt fast, var at dagen 

skulle slutte med et bal/en legestue, - og at spil-

lemandsinstruktørerne skulle være gruppen                  

Rasmus (bestående af Bent Melvej, Ove Ander-

sen, Michael Sommer, Benny Simmelsgaard og 

Lars Lildholdt)                                                       

Af forskellige årsager fik vi/Regionen ikke søsat 

projektet dengang, og vi, - det nu nedlagte dan-

seudvalg, troede at det aldrig ville blive aktuelt. 

MEN… heldigvis havde vores/Danseudvalgets 

kontakt til Spillemandskredsen ikke opgivet.   

Hun /Spillemandskredsen fik stablet et fantastisk 

kursus på benene, - både for spillemænd og dan-

sere. Når jeg hørte spillemændene snakke om 

”dét de fik” i hver deres instrumentgrupper, så 

var der helt klart en begejstring, - både for mu-

sik og undervisning. Det samme kan vi sige som 

dansere.    

 Vi havde Per Sørensen som instruktør, godt ak-

kompagneret af Pia og Steffan, og vi fik både 

danset par- og kvadrilledanse, og 9- kongers-

dans… og lært Menuettrin på en helt anden måde 

(tro mig… det var ikke så ligetil) Det var en fan-

tastisk dag hvor deltagerne både fik rørt instru-

menterne, benene og ”de små grå”... og ikke 

mindst lattermusklerne. 

 Skulle der blive et sådant kursus igen, så står vi 

helt klart først i køen til at melde os… og vi vil 

selvfølgelig opfordre andre til at deltage i denne 

lærerige dag. 

 Så… tusind tak til Spillemandskredsen for tage 

fat der hvor Regionen slap.  

 

Billedet nedenfor er fundet på nettet 
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Landsstævne 

2022_ Ålborg 

Region Syd 

 

Regionens opvisninger! 

Mette Inge Baltersen er instruktør  

Claus Lisberg er forspiller 

 

Træningsdatoer, steder og tider: 

 

Se side 5 

 

 

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 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=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 23  

• Sidst i august? 

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. 

var vedhæftet mailen med Polka-Posten i April 


