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Kære læsere. Alt om vinterens aktiviteter i Syddanmark og på Fyn ( Dans Danmark ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyheder og aktiviteter for Folkedansere og Spillemænd  

                              i  Region Syddanmark  

 

      Januar 2023 

Forsiden. 
Forårslegestue 

25. februar 

Kyndelmissefest, 4.2 

Vejle Vesteregns FD 

Dans i Multihallen 

13. februar 19.30 

Omtale af ny 

Musik CD 

Vinterfest, 27. jan. 

Lillebælt Folkedansere  

Februar legestue 

25.2.2023 

Danseaftner   

Ribe 

Julelegestue, 29. dec. 

Janderup Forsamlingshus 

Højderyggens FD 

Åben dans 15.2 

Generalforsamling 

Spillemandskredsen 4.3 

Spillemandskredsen 

Legestue 4.3 

Museumsgård på Læsø                   Landsstævnet i Sæby 2007  
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Jensen & Bugge  

 Greatest Hits GO0721 

 

Jensen og Bugge har spillet sammen i               

21 år og deres 20 års jubilæum marke-          

rede de blandt andet med udgivelsen af 

denne CD, som indeholder nogle af deres 

”greatest hits”.  

Er du til god gedigen dansk folkemusik,              

så er det lige noget for dig. Jensen og             

Bugge har turneret Danmark tyndt,                

spillet på diverse kurser, stævner og træf.     

Også på de udenlandske scener har de           

flittigt optrådt. Jensen og Bugge er godt 

sammenspillet og har et dejligt drev over 

deres musik.  

I den lille ”pixibog”, der følger med denne   

CD kan du læse mere om, hvorfor netop             

de melodier er med på cd´en og hvilken 

betydning melodierne har haft for Jensen 

og Bugge igennem deres lange karriere. 

Det handler også om mødet med menne-

sker fra hele verden.  

Jensen og Bugge er: 

Mette Kathrine Jensen Stærk                                        

     på Harmonika og                                                  

Kristian Bugge på violin 

Har du fået lyst til at høre mere, så kan          

du kontakte Go Danish Folk Music på 

www.gofolk.dk, skrive til go@gofolk.dk                                               

eller ringe på tlf. 31 69 12 86 

 

http://www.gofolk.dk
mailto:go@gofolk.dk


6 



7 



8 



9 



10 



11 



12 

Generelle oplysninger. 

Abonnement: Hvis du ønsker at modtage  

Polka-posten, så send en mail til: 

petersko@profibermail.dk   

Næste forventede udsendelsesdatoer:  

Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 

• Medio Februar 

• Ultimo April 

Udkommer normalt ikke: Juni og juli,  

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. 

 

 

 

 

 

 

   


