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FOLKEDANS DANMARK

DM 20 maj er

ikke aflyst

Folkedans Danmarks
Initiativpris 2017

Men er flyttet til søndag den
16. juli i Ravnsborghallen i
Køge.

Kender du ikke mindst én, der fortjener at modtage Folkedans Danmarks Initiativpris i 2017?
Så er det lige nu tid til at indstille din favorit kandidat til modtagelse af FD's Initiativpris. Indstillingen af kandidater kan foretages af alle FD's medlemmer.
Ifølge FD's vedtægter gives prisen for en bemærkelsesværdig indsats i forbindelse
med nye, anderledes eller interessevækkende initiativer, der rækker ud over det,
vi almindeligvis kender på det folkekulturelle område inden for dans, dragter, musik, forskning eller andre områder, der arbejder til gavn for folkedansen i Danmark.
Du kan læse de nøjagtige betingelser for tildelingen på www.folkedans.dk under
”Om FD” og herefter under ”Puljer og Fonde”.
Prisen er på kr. 5.000,- samt et diplom, der kun benyttes i denne forbindelse.
Forslag indsendes til FD's sekretariat inden den 15. februar 2017.
(Adressen: Enrumvej 6A, 5270 Odense N eller E-mail til: folkedans@folkedans.dk).
Styrelsen udvælger på det første møde efter indsendelsesfristen max. 10 kandidater og videresender disse forslag med motivering til afstemning i regionsbestyrelserne. Hver regionsbestyrelse har 10 stemmer, der kan fordeles på flere kandidater. Regionsbestyrelserne melder tilbage senest den 1. april.
En valgkomite bestående af 3 styrelsesmedlemmer ser på resultatet og underretter
prisvinderen, der inviteres til at deltage gratis i det kommende Årsmøde, hvor prisen vil blive overrakt.
Styrelsen

Folkedans Danmarks
Formandspris 2017
Formandsprisen er en pris, der blev uddelt første gang i 2012. Prisen uddeles så
vidt muligt én gang årligt. Uddelingen sker på Årsmødet.
Prisen kan kun gives til medlemmer af Folkedans Danmark.
Dog ikke til enkeltmedlemmer.
Formandsprisen gives for en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats som frivillig foreningsleder i en medlemsforening under Folkedans Danmark.
Prisen er pt. på kr. 5.000 samt et diplom, der kun benyttes i denne forbindelse.
Indstilling af kandidater til prisen kan foretages af alle FD's medlemmer, så hvis du
kender en person, der passer til disse kriterier, så send dit forslag til styrelsen senest den 15. februar 2017. (Adressen: Enrumvej 6A, 5270 Odense N, eller send en
E-mail til: folkedans@folkedans.dk).
En valgkomite bestående af Styrelsens formand, næstformand og kasserer udvælger prisvinderen blandt de indstillede kandidater og underretter prisvinderen, der
inviteres til at deltage gratis i det kommende Årsmøde, hvor prisen vil bliver overrakt.
Styrelsen

Da der desværre ikke er så mange
hold og par tilmeldt til DM 2017,
som vi havde håbet på, ser vi os
desværre nødsaget til at flytte arrangementet til søndag den 16. juli
i Ravnsborghallen i Køge. Det er i
forbindelse med landsstævnet
KØST2017, som starter mandag den
17. juli.
Planen var ellers, at DM 2017 skulle
afholdes i Ringsted Kongrescenter,
men på grund af den økonomiske
situation i Folkedans Danmark, må
vi erkende, at et DM med det aktuelle antal tilmeldte deltagere ville
være for omkostningskrævende.
Fordelen ved at flytte til Ravnsborghallen den 16. juli er, at der
har vi alle faciliteter til rådighed, hal, lyd, indkvartering, fantastisk
dansegulv og der er mulighed for
stort publikum, da indkvartering til
landsstævnet er åben fra søndag.
Vi vil meget gerne have flere deltagere og håber, at det vil være en
god lejlighed til at melde jer, både
for grupper og par, så vi åbner op
for en ny tilmelding med sidste frist
den 1. februar 2017. Tilmelding på
hjemmesiden.
Landsfinale for regionsmestre i pardans, som er for de 4 bedst placerede par ved hvert regionregionsmesterskab, vil også blive flyttet til
den 16. juli i Køge.
Husk at der er tilmelding til regionsmesterskaberne på hjemmesiden inden den 1. januar uden gebyr og senest den 1. februar med et
lille gebyr.
Med håb om at se mange til DM
Konkurrenceudvalget
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FOLKEDANS DANMARK

Folkedans Danmark
inviterer til Årsmøde
i Huset – Hindsgavl Allé 2 – 5500
Middelfart, lørdag den 22. april 2017
Det er nu, du skal huske at tilmelde dig
ÅRSMØDET. Det er på årsmødet du har
mulighed for at påvirke Folkedans Danmarks fremtid og være medbestemmende om, hvem der skal sidde på de 3
styrelsesposter de næste tre år.
Årsmødet bliver igen i 2017 afholdt som
et éndagsarrangement, hvad vi selvfølgelig håber, vil resultere i at endnu flere lokalforeninger vil sende delegerede
til årsmødet.

styrelsen, sidste nyt om Landsstævne
2017 i Køge/Stevns, og indbydelse til
NORDLEK 2018 i Falun i Sverige m.v.
Dagen forventes afsluttet kl. 18.00, hvor
der vil være en ”To-go bag” med en
sandwich og lidt drikkeligt, så der er
mulighed for at spise i bilen på vejen
hjem. Man er dog også velkommen til at
spise på stedet, og få snakket lidt mere
med venner og bekendte. Udlevering af
stemmesedler sker umiddelbart efter
ankomst og inden Årsmødets start.

Programmet for dagen er:
Ankomst lørdag den 22. april 2017 kl.
09.30 hvor kaffen og et stykke morgenbrød vil være klar. Årsmødet starter kl.
10.00 og forventes, afbrudt af en frokostpause, at være færdig kl. 16.15.
Herefter vil der være meddelelser fra
4

Deltagelse
Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under Folkedans Danmark
på Årsmødet kan repræsenteres af en
person, der ikke er medlem af den pågældende forening. Det forudsættes
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dog, at den pågældende person er
medlem af FD og at vedkommende tilmeldes årsmødet gennem den forening,
han/hun repræsenterer ved mødet og at
vedkommende ikke repræsenterer en
anden forening i forvejen.

Pris
Deltagelse med fuld forplejning kr.
595,00. For deltagere der måtte ønske
det, er der mulighed for overnatning fra
fredag til lørdag for kr. 400,00 pr. person. Denne pris er inkl. morgenmad.
Evt. overnatning bestilles på tilmeldingsblanketten til årsmødet.

Tilmelding
Foreninger skal tilmelde sig og betale
via hjemmesiden www.folkedans.dk.

FOLKEDANS DANMARK

Ansøgninger til Initiativpulje
Så er det igen tid for ansøgninger til initiativpuljen. Læs mere om Initiativpuljen på hjemmesiden, http://www.folkedans.dk/ under Om FD – Puljer og fonde.

FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE:
• Tilskud gives til nye aktiviteter, som kan udbrede kendskabet til dansk folkedans. Dvs., der gives normalt ikke tilskud til gentagelse af egne eller kopiering af andres aktiviteter. Der kan dog i forbindelse med ansøgningen søges om tilskud til at afvikle en aktivitet op til 3 gange inden for en afgrænset periode.
• Landsforeningen og dens medlemsforeninger har ret til at bruge ideen og
erfaringerne i andre sammenhænge.
• Der gives normalt ikke tilskud til annoncer, løbesedler, radio/TV reklamer og
lign.
• Der skal være søgt andre relevante puljer.
• Der skal sammen med ansøgningsskemaet indsendes en udførlig projektbeskrivelse.
• Senest 3 mdr. efter, at arrangementet er afholdt, indsendes regnskab samt
referat/evaluering af arrangementet, herunder et indlæg til medlemsbladet.

ANSØGNING:
Her vil tilmeldingsskemaer og skema for
rejserefusion være tilgængelige.
Af hensyn til indkvartering og udfyldelse af kongresmærker skal der opgives
medlemsnummer og navn på hver enkelt deltager.
Tilmelding og betaling senest den 24.
marts 2017.

• Ansøgningen skal sendes på en særlig ansøgningsblanket, som downloades
fra http://www.folkedans.dk/ - gå ind under ”Om FD - Puljer og fonde”. Ansøgningsskema skal vedlægges et realistisk budget samt relevante bilag.
• Der uddeles normalt 2 gange årligt (1. juni og 1. dec., med ansøgningsfrist 2
måneder før).
Ansøgningsfrist er denne gang 15. februar 2017. Ansøgninger indsendt inden
denne dato kan forventes behandlet på Styrelsens møde i april måned.
Styrelsen

Dagsorden
Dagsorden for Årsmødet samt evt. indkomne forslag, der i henhold til vedtægterne er indsendt inden 1. februar,
vil blive bekendtgjort i Trin & Toner,
april 2017. (udkommer ca. 15. marts)
Vær opmærksom på, at der denne gang
er valg af 3 styrelsesmedlemmer. Mette
Inge Baltsersen genopstiller som styrelsesmedlem, men Hans Jørgen Larsen og
Egon Agerskov genopstiller ikke, så der
skal vælges 2 nye styrelsesmedlemmer.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at evt.
spørgsmål vedr. specifikke poster i
Landsforeningens årsrapport og budgetter, kun kan forventes besvaret fyldestgørende på Årsmødet, såfremt
spørgsmålene er sendt til økonomiansvarlig Bent Hansen senest den 14.
april 2017 (bent@folkedans.dk) eller til
Sekretariatet (folkedans@folkedans.dk).
Styrelsen

DIF indberetning - ja TAK!
Alle foreninger, som har været medlem af Landsforeningen i 2016, skal huske at
indberette medlemstal til Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
Seneste frist for indberetning er den 31. januar 2017.
Foreningen har fået tilsendt en mail i december måned med vejledning og koder
til registrering, via hjemmesiden www.medlemstal.dk, hvor I også kan finde en
vejledning.

HUSK:
Alle frivillige personer, som har hjulpet i løbet af året, tælles med under punktet
bestyrelsesmedlemmer og hjælpere.
Alle personer, der har været aktivt medlem i 3 mdr. eller mere i 2016 tælles med.
Landsforeningens andel af bloktilskuddet fra DIF beregnes bl.a. på baggrund af
antal foreninger og antal medlemmer, så det er SUPER vigtigt for os alle, at huske
denne indberetning, så vi fortsat kan udbyde uddannelse, kurser og forske i dragtog dansehistorie.
Styrelsen
TRIN & TONER ∙ Nummer 1∙ januar/februar 2017
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KURSER

Fra 2017 starter
en ny æra
på Bjerringbro
Kom og vær med til at skabe det nye
kursus
Uddannelsen ændres, så der både bliver uddannelse af nye instruktører og to nye hold: et
hvor alle instruktører kan få inspiration og et
hvor ambitiøse instruktører kan udvikle sig
yderligere.
Uddannelsen bliver tematiseret over et fire
årigt forløb, så man kommer spændende emner
igennem, og vi kan have et tæt samarbejde
med spillemandskredsen. I denne sammenhæng øges længden med en dag, så vi starter
samtidig med spillemandskurset. Man vil stadig
kunne modtage et diplom, hvis man har gennemført en instruktøruddannelse.
Der vil også stadig være dansekursus, vi udvider endda til to: det sædvanlige og et for elitedansere.
En del af nyskabelsen består i, at eftermiddagen vil være delt op i valgmoduler, hvor man
på tværs af holdene kan skabe sin egen spændende uge. Det betyder, at nogle kan hellige
sig B&U, andre traditionsdans, nogle fordybe
sig i årets temaer eller andre det mere undervisningsmæssige.
Herudover vil vi udbyde 3 korte kurser:
Lørdag/mandag: kursus for lærere, Mandag/
onsdag og onsdag/fredag to andre kurser, heraf
et for aspiranter. Mere kommer senere. Den
konkrete beskrivelse vil kunne ses primo marts.
Herudover er der Folkcollege, som nok skal
skabe liv på gangene!
Arbejdsgruppen
Bjerringbro-kurset

6
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THYREGODTRÆF –

folkemusik og folkedans
– også for børn og unge
Lørdag den 18. februar 2017
Masser af spillemandsmusik, folkedans og hyggeligt samvær.
Valgfrie spillekurser:
1) Spillemandsmusik – udtryk og betoning v/Ove Andersen,
violin, harmonika
2) Harmonika og sammenspil/vestjysk accent v/Jan Ilsø,
harmonika
3) Spillemandsmusik, Mandø og Irsk folkemusik v/Pia Ny
gaard, violin
4) Forspillerkursus v/Stig Christiansen, harmonika
5) Spil til dansekursus v/Vibeke Smidt, harmonika
6) Ungdomshold ”De skrappe” v/Rasmus Nielsen, violin
7) Ungdomshold fra 11 år v/Kirstine Sand Rasmussen, violin
8) Børnehold fra ca. 6 – 11 år v/Camilla Skjærbæk, klaver,
klarinet, fløjte v/Manny Skjærbæk, klarinet, fløjte, violin
Dansekursus kl. 13.30 – 18.00 – ”Vestjysk præg” ved Lisbeth
Ilsø, Skjern
Folkedansebal ledes af Lisbeth Ilsø og forspiller Jan Ilsø
Fuld fart på dansen ledes af Anette Bech-Dalstrup og forspiller Ove Andersen
Børnefolkedans ledes af Camilla Skjærbæk og forspillerholdet
v/ Stig Christiansen
Pris: 375 kr. (børne-/ungdomshold 250 kr.) incl. frokost, 2 x
kaffe/sodavand, aftensmad, natmad, morgenmad og nodemateriale.
Mulighed for gratis overnatning på skolen.
Tilmelding nu eller senest 15. januar for spillemænd og til
dansekurset gerne inden 12. februar til Manny Skjærbæk,
Borgvold 14 A 2.tv., 7100 Vejle, tlf. 30343566,
mail: mannyskj@gmail.com. Ring eller skriv efter program
med yderligere oplysninger.
Arrangør: Thyregod spillemænd og folkedansere
De bedste hilsner Manny

KURSER

Sommerkursus
for folkedansere på Højskolen Snoghøj
Lærere på kurset:

Vi gentager succesen fra de foregående
år og indbyder til et af Danmarks mest
søgte folkedanserkurser for folkedansere. Er du folkedanser? - Er du mellem
50 - 100? - Har du tiden? Så kom på
sommerkursus ved Lillebælt og få en
uforglemmelig oplevelse!
Højskolen Snoghøj arrangerer, i samarbejde med Folkedans Danmark, et
7-dages sommerkursus i dansk folkedans for folkedansere på Højskolen
Snoghøj, 7000 Fredericia den 18.
juni - 24. juni 2017. OBS! I 2017 er
kurset kun 1 uge
Mange tager på højskole om sommeren
for at nyde højskoleatmosfæren og det
gode samvær med andre, og vi har i år
atter bestræbt os på at lave et overflødighedshorn af fantastiske danse- og
musikoplevelser.
Hovedtemaerne på dette års kursus vil
være dansene fra det vestlige Jylland,
bl.a. den dans, der var omkring de 3 musikere, ”Æ Tinusser”, og dansen over
alle danse, ”Sønderhoning”, fra Fanø.

Vi skal, traditionen tro, også danse et
par af de store selskabsdanse fra byerne – Vi skal i år danse Kronprinsesse
Ingrid Kvadrille og så selvfølgelig Les
Lanciers, som man har danset den i
det danske borgerskab.
I år vil et andet tema være Teaterdans
fra 1700- og 1800-tallet, der fik folkelige rødder. Vi skal danse nogle af de
danse, som folkedansen fik fra den danske og udenlandske teaterverden. Ligeledes skal vi høre foredraget om dansk
teaterhistorie ”Fra Holberg til Rifbjerg”.

Danseinstruktør: Per Sørensen, Kolding
Spillemænd: Steffan Søgaard Sørensen,
Kolding & Kristian Jørgensen, København
Aftengæster: Jens Peter Hvolby – Flere
unge Folkemusikere – Den hemmelige
gæst
Højskolelærere: Forstander Martin Elung
Jensen & lærer Lene Bruun Kristiansen,
Snoghøj

1 Heldagstur:

Vi får også, ligesom de andre år, besøg
af en kendt person – Personen er dog
på nuværende tidspunkt hemmelig,
men glæd jer til en forrygende aften.
Udover dansene og foredragene skal vi
også deltage i andre traditionelle højskolearrangementer - såsom morgen-

samlinger og aftenarrangementer, hvor
der bl.a. vil være rig lejlighed til at få
rørt sangstemmen. Til nogle af aftenarrangementerne får vi gæster udefra, således kommer, traditionen tro, en folkemusikgruppe af flere unge folkemusikere, som ”fyrer den af”. De spiller koncert
- og bagefter til sang og halløj. Vi får
besøg af musikeren og historikeren,
Jens Peter Hvolby, som fortæller om
Fanø i sejlskibenes tid.

Fanø – Vi skal på årets sommerkursus
arbejde indgående med Sønderhoning
og Fannikedans, hvorefter vi besøger
øen, hvor de fantastiske danse kommer
fra. Vi bliver guidet rundt på øen og
slutter i Sønderho, hvor vores værtinde
er Doris Thygesen, som har levet en
menneskealder i Sønderho. Vi skal spise og danse i Sønderho Forsamlingshus.
Maden er den kendte egnsret fra Fanø
– Sakkuk (hvortil der serveres varm øl
med snaps). Efter spisningen kommer
de 2 Fanø- spillemænd, Peter Uhrbrand
og Ole Mouritsen og spiller op til Sønderhoning og Fannikedans. I Sønderho
Forsamlingshus har der været spillet op
til dans i over 100 år, og der er en helt
speciel atmosfære i huset. Når der holdes bal, serveres der kaffepuncher.
Når man først har danset Sønderhoning
”det rigtige sted”, bliver dansen meget
mere nærværende.
Pris: 4500 kr. alt incl. også heldagsturen til Fanø
Tillæg for enkeltværelse.

Tilmelding:
Kontakt Højskolen Snoghøj for
brochure og tilmeldingsskema på
tlf. 76 24 15 30 mellem kl. 8.00-15.00.
Yderligere information: Annette Sten,
Snoghøj, tlf. 76 24 15 30 eller Per Sørensen, Kolding, tlf. 30 27 50 69.

Skynd dig med tilmeldingen, der plejer at være rift om pladserne!!!
Velkommen til Snoghøj - både tidligere og nye kursister.
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DANS

Danse- og musikhistorier 3

Lidt om danselærere
i 17-1800 tallet
Af Ole Skov

Sidste artikel omhandlede danselærernes annoncer i de nordjyske aviser omkring år 1800. Der var bare et eksempel
på, hvilke danse de underviste i. I andre
dele af landet fandtes også annoncer
men kun få, der nævner dansene. Her
er et eksempel fra Odense i 1790'erne.
I forhold til i dag var Odense en lille by
med 5-6000 indbyggere, og selvom byen var kongerigets største efter København, havde der ikke været basis for et
fast teater i byen men kun forestillinger
med tilrejsende grupper. I slutningen af
1780'erne oprettede byens borgerskab
og herregårdenes adelige derfor en
dramatisk klub, som skulle stå for koncerter, baller, skuespil, billardspil og
keglebane. På grund af uenigheder eksisterede klubben bare et par år, men
der var sat ideer i gang blandt medlemmerne. Der var endnu ikke teatre i provinsen, så de danske skuespillere befandt sig i København, og i 1700-tallet
var mange adelige, håndværkere og
andre borgere af tysk oprindelse. Derfor
valgte man at hente tyske teatergrupper til Odense. Stiftamtmand Friedrich
von Buchwald, der var en af initiativtagerne, fik kontakt med en gruppe kaldet Friebachs Trup. Den kom fra Glückstadt til Odense i efteråret 1791, og spillede forestillinger på tysk. Ja selv Holbergs 'Jeppe på Bjerget' blev opført på
tysk. Det foregik på rådhuset, som havde byens eneste sal, der kunne anvendes til teater.
Med i Friebachs Trup var Johann Joseph Ehlenberger. Han var født i 1753
og tidligere balletmester i Mecklenburg-Strelitz i Tyskland. Han koreogra8

ferede danse til forestillingerne og dansede med sin kone i flere pantomimiske
balletter. I foråret 1792 var der for få tilskuere, så gruppen tog om sommeren
hjem til Tyskland, men Ehlenberger
blev i Odense og planlagde at oprette
en danseskole. Dette annoncerede han
d. 6. august 1792 og flere gange efterfølgende i 'Fabers Fyenske Avertissements-Tidende. Han skriver:
'Da jeg, udtrådt fra teateret, tænker at
tilbringe denne vinter her, så er det mit
ønske også at være nyttig. Jeg tilbyder
mig derfor at give underretning i dansekunsten, og det på følgende måder:
A). Når 12 Cavalerer træde tilsammen og
udvælge sig 12 Damer dertil, så betale
Cavalererne for 16 timer 2 Rigsdaler,
men Damerne er frie. Herfor bliver
lært:1) Menuette ordinaire, 2) Menuette
figureuse, 3) Menuette Quarrée, 4) Menuette á la Reine, 5) Menuette Angloise,
6) Quadrille, 7) Angloise ordinaire, 8)
Angloise med Pas francoises, 9) Quadrille med Pas francoises, 10) Allemande figureuse, 11) Cosaque, 12) den tydske
dands kaldet Waltzerne, 13) den store
Contredands kaldet Oberon af 64 Toure.
B). Ligesådan et Selskab af honette Borgerbørn, men som dog ikke må være
under 9 år, antager jeg på billige vilkår.
Dog må jeg bede selskaberne at bære
omsorg for en sal og for det andet for
en Musikus, siden jeg ved undervisningen aldrig selv spiller, fordi skolaren
derved altid taber. Jeg lærer også mine
skolarer koreografien, eller den kunst at
tegne turene af Angloiserne såvelsom
Quadrillerne, ligesom min musik, der
virkelig er god og udsøgt, er til tjeneste
for dem at udkopiere. I forventning af
mit ønskes opfyldelse håber jeg snart at

TRIN & TONER ∙ Nummer 1 ∙ januar/februar 2017

forhverve mig almindeligt bifald.
Ehlenberger'.
En interessant annonce om at damerne
danser gratis, og at kursisterne må sørge for danse sal og en musiker, til gengæld får danserne kursus i dansenotation. Dansene, som han ville undervise i,
var: Menuet i flere varianter, som selvfølgelig stadigvæk var på programmet
mere end 100 år efter dens tilblivelse i
Frankrig. Angloise (engelskdans) er
rækkedanse med opstilling i herre- og
damerækker og var populære i 1700og ind i 1800-tallet. En stor del af vore
rækkedanse i dansk folkedans er sådanne danse. Angloise med Pas francoises er lignende danse men med franske trin. Quadrille er kvadrilledanse eller danse med opstilling parvis på række med damen ved siden af herren
ligesom i Française. Allemande hvor
man parvis drejer sig under armene.
Cosaque, som jeg ikke ved noget om.
Vals som på dette tidspunkt var ret ny.
Oberon som jeg ikke tidligere har set
omtalt i Danmark. Denne dans er for 12
par med 50 ture og tillæg af 14 forenklede 'Angloise-ture'. Den er trykt i
'Pandora oder Taschenbuch des Luksus
und der Moden für das Jahr 1789' i
Leipzig og koreograferet af Breitkopf d.
J. (den yngre). Bogen indeholder små
notitser om1789, et afsnit om karneval,
noget om 'fruentimmer-arbejde' – det
vil sige håndarbejde, og halvdelen af
bogen på næsten 300 sider er dansebeskrivelse i tekst og tegninger samt
orkesternoder med musikken til 'Oberon-dansen'. Om Ehlenberger fik så
mange elever, at han kunne undervise i
denne dans, er uvist.

DANS

Tegning af 1., 2., 3. og 4. tur af Oberon.
I 1. tur danser 1. og 7. par mølle mens
de andre 10 par danser kreds udenom.
Et nybygget teater i Odense var klar til
premiere d. 2. november 1795. Man
havde valgt tyskeren Franz Heusser til
at stå for teateret, og Ehlenberger som
balletmester, og man spillede stadigvæk på tysk. Til den 2. sæson tog
Heusser til København for at hyre
dansksprogede skuespillere. Han kunne
dog kun få 'halvstuderede røvere, hårskærere og simple dagdrivere' samt et
par enkelte forhenværende ansatte ved
det kongelige teater. Dette faktum og
intriger på teateret medførte, at der var
en vis opløsning i foråret 1796. Ehlenberger forlod derfor teateret i april og
tog til Hamborg for at arbejde. Hans kone og 5 børn blev i Odense, men uheldigvis dør Madam Ehlenberger d. 15.
maj, så han rejser tilbage til Odense,
hvor han genoptager danseundervisningen. Ud over at arrangere en enkelt
ballet til teateret, holdt Ehlenberger
danseskole og underviste Odenses unge
i selskabsdansens kunst med et program, som lignede det, han begyndte
med. Dette fortsatte indtil hans død i
august 1814.
Fra omkring 1850 øgedes antal danselærere og deres annoncer. For eksempel

underviste skuespillerinde og danserinde Petrine G. Cortes (født ca. 1825) i
Francaiser, Mazurka, la veritable Polka,
Tyroler-Mazurka, Polka-Fandango, Mazurka-Polka, Polka-Francaiser m.m. og
senere i Polkett, Polchet, Galopin,
Rheinlænderpolka, Menuet, Varsoviane
og Galopade. Det gjorde hun i København, Nykøbing Falster, Odense, Assens, Haderslev, Ribe, Århus, Skanderborg og Flensborg.

rere at huske end små pardanse. Bogudgivelserne fandt sted overalt i Danmark både i store og små byer. Enkelte
af udgivelserne skiller sig ud fra de andre. Danselærer H. J. S. Hansen udgav i
Assens i 1866 en bog med en kreativ
og kortfattet måde at beskrive dansene
på. For eksempel er Bøhmerdans beskrevet således:

Ned ad Gulvet 1.2.3, 1.2.3,1.2.3, høire
om 1.2.3, 1.2.3, 1.2.3, 4 Assemblee 1.2,
1.2, 1.2, saa rundt 1.2.3, 1.2.3, 1.2.3, 4
Assemblee 1.2, 1.2, 1.2, saa rundt 1.2.3,
1.2.3, 1.2.3, 1.2.3, 1.2.

Annonce i Lolland-Falsters Stiftstidende d.
2.9.1850 for kursus i Nykøbing F. Læg
mærke til dansene og at kurset er for Børn!
Ud over annoncering fik enkelte danselærere trykt bøger med beskrivelse af
dansene. Der udkom kun få af disse bøger frem til omkring 1860, hvorefter der
kom flere. Det større antal udgivelser
skyldtes, at man ville tjene penge, men
også for at holde på sine elever. Bøgerne kunne anvendes som 'huskeseddel'
for elevernes øvelser derhjemme. Dette
var ikke bare et dansk fænomen. Der
blev i andre lande som Tyskland,
Frankrig, England og USA udgivet mange danse bøger i sidste halvdel af
1800-tallet. De fleste danske og udenlandske bøger indeholdt beskrivelse af
Française og Les Lanciers. Dette skyldtes selvfølgelig, at disse danse var svæ-

Dansebeskrivelserne var ikke særlig
detaljerede, og mange var med franske
udtryk, men i 1872 udgiver danselærer
A. Johansen i København en bog, der er
anderledes ved at være detaljeret også
i forhold til musikkens taktopdeling. I
forordet skriver han, at Sextour er med,
selvom den har været betragtet som
hørende til offentlige saloner, bryllupper og gilder på landet, og fordi de ældre foretrækker enklere danse. Han
skriver også at 'nu danses Lanciers og
Française også på offentlige steder og
på landet'. Dansene er altså vandret
mellem befolkningsgrupperne. Julequadrille og Le Prince Imperiale er med
i bogen, selvom 'de kun er kendte af få,
og aldrig vil blive kendt af mange'.
Johansen skriver også om, hvordan de
store kvadriller bør danses. Det er en
uskik at '1) gå kvadrillerne navnlig kæderne i stedet for at danse dem, 2) und-
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DANS

lade at give hinanden hånden i kæderne samt 3) bruge såkaldte 7-mile skridt
specielt i sidetrinnene, hvilket ofte er til
stor gene for dem, der danser ved siden
af. En del af dette kunne undgås, hvis
især de ærede danselærere agtede lidt
mere derpå'.
I begyndelsen findes 'Forklaring over de
i dansene mest forekommende kunstudtryk'. Her beskrives udtryk for dansenes
figurer m.m., som for eksempel 'Opførende', 'Ballancé' og 'Promenade'. Han slutter med at skrive, at han synes bedst om
danske udtryk og ikke franske som for
eksempel 'chaine anglaise', der er en
halvkæde. 'Kommandoer på fransk er
urigtige, når de kan skrives på dansk'.

Som nævnt underviste danselærerne
også på landet. Et eksempel på dette
findes fra landsbyen Virket på Falster,
hvor der i 1855 var omkring 200 indbyggere i byen og omegnen. Foreningen til Folkedansens Fremme kom på
sin indsamlingsrejse i 1917 også til Virket, hvor Johannes Egedal fik oplyst, at
'Danselæreren sergent Jensen var der i
2-3 uger i 1857'.
Mit sidste eksempel er 'Letfattelig Vejledning i Lancier og Française samt
Tur- og Runddanse' udgivet i slutningen af 1800-tallet af danselærer J. P.
Jensen i Hillerød. Ud over Lanciers,
Française og Klapfinale beskriver han
også pardansene Rheinländer-Polka,
10

Mazurka, Klimpre-Vals, Tyroler-Vals,
Tyroler-Hopsa, Finger-Polka og turdansene Sextur, Kongens Have, HalvfemteTur, Hanegal, Kontrasejer samt børnedansen Russisk Polka. Hanegal er helt
identisk med den, vi kender som folkedans fra Helsinge.

Nu er planlægningen for
afholdelse af Nordisk
Dragtseminar 2018 i
Danmark startet.
Du kan følge det på
www.nordiskdragtseminar2018.dk

Husk
Min analyse er ikke en fuld gennemgang af danselærernes annoncer og
virke i slutningen af 1700-tallet og i
1800-tallet. Jeg har gennemgået mange aviser, og ud fra dette er min konklusion, at en stor del af danselærerne
kom fra det kongelige teater, nogle kom
fra Slesvig, Holsten og Tyskland, men
der var også enkelte gymnastiklærere,
militærfolk og selvbestaltede imellem.
De selskabsdanse, de underviste i, var
fortrinsvis fra Frankrig og Tyskland,
men danselærerne koreograferede også
selv danse, og rejste rundt i hele landet
og underviste både voksne og børn. Når
danselæreren var rejst igen, gennemgik
dansene nok ofte en mindre lokal forandring og blev 'danske', da ikke alle
kunne leve op til danselærernes 'fine
franske trin'. Da man i begyndelsen af
1900-tallet samlede 'gamle danse/folkedanse' ind, fandt man derfor mange
varianter af samme dans.
Kilder:
Aviser fra perioden, Statsbiblioteket i
Århus.
Pandora oder Taschenbuch des Luksus
und der Moden für das Jahr 1789', i
privat eje hos Ole Skov.
Dansebøger på Det Kongelige Bibliotek.
Foreningen til Folkedansens Fremmes
arkiv.
Das National-Theater in Odense,
Günther Hansen 1963.
I kunsten kan livet kendes – Odense
Teater i 200 år, 1996.
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at tilmelde dig til instruktørefteruddannelse – Dragt 2017 –
så du ikke går glip af nogle
fantastiske sjove, indholdsrige
og lærerige dage fra den 16.-2.
til den 19.-2. 2017 på Brenderup Højskole.
Årets emne er

Kasketter

og undervisere er Lis Sonne
Svendsen og Anna-Margrethe
Jonsson.
Tilmelding – efter ”først til
mølle”- princippet senest den
15. – 1. 2017
OBS. ny dato på Folkedans
Danmarks hjemmeside.
Se i øvrigt Trin og Toner
nr. 4 2016.

DRAGTER

Sikke en skøn uge...
På Frilandsmuseet, hvor jeg har oprettet
håndarbejdslauget, (jeg er uddannet
håndarbejdslærerinde, voksenunderviser) stod jeg i foråret i min dragt fra
ca. 1900 på herregården og kartede. En
ældre kvinde der besøgte os fortalte om
et højskolekursus, hvor man kunne lære
at sy folkedragter fra 1750 – 1850, på
en måde hvor man virkelig kom rundt
om emnet. Da min interesse er stor for
dragthistorie og de gamle teknikker,
meldte jeg mig hurtigt til det næste ophold på Nørgaards Højskole i Bjerringbro via Folkedans Danmark. Dragtinstruktør -lige min drøm om et supplement til min egen uddannelse som voksenunderviser i håndarbejde!
På hold 1 (af 6) var vi syv kvinder, der
med synål eller strikkepinde i hånden
hele ugen igennem vist var noget stille
og temmelig koncentrerede. De første
dage stod på lærdom i det mest grundlæggende som sting og almindelig
dragtlære. Der blev uddelt små stofprøver af vadmel og hør samt hørtråd. Gedigne naturmaterialer der var dejlige at
arbejde med. Vi fik et godt indblik i,
hvad en almindelig husstand havde af
tøj og linned samt arbejdsredskaber til
forarbejdning af disse, og lærerinden
fremviste klæder fra den tid, som vi med
handsker på fik lov at vende og dreje.
Derefter skulle vi sy en lille hvid særk
samt et halvt par sorte knæbukser med

samtlige detaljer. Og der var mange,
linning, foer, slids og klap. På særken,
der bestod af 9 dele, vi møjsommeligt
skulle kante og sy sammen, i hånden
naturligvis, lærte vi om pyntning af
slidsbundene og syning af monogrammer, samt hvilke navne der traditionen
tro skulle bruges. Sting som knuder,
musetakker og fladsyning med hørtråd
broderede vi som pynt på andre steder
på særken. -Det var virkelig småt og
hvidt i hvidt.
Af strik begyndte vi på en rød nattrøje med stjernemønster og en hvid
strømpe med svikler, borter og sømme.
Begge dele i prøvestørrelser. Inden da
lavede vi små opslagsprøver. Materialerne var uldgarn, og mønstrene var
ret-vrang-mønstre. Da vi ikke havde en
egentlig opskrift, fik jeg indblik i en ny
måde at se mønstrene på; som et helt
mønster og ikke blot en pind ad gangen, se det udvide og tilpasse det efterhånden.
Som vi fik at se på de mange billeder
og tekstiler gennem ugen, var dragterne meget pyntede. Noget jeg savner i
den danske enkelthed. Ud over broderisting og mønsterstrik lærte vi sidst på
ugen tamburering, en form for hækling
gennem stof brugt med hvid samt farvet
tråd primært på silketørklæder. Teknikken var enkel med to metoder at vende
på i optegningernes spidser. Vi tambu-

rerede blomster og blade med en minihæklenål med tunge, -som en gammeldags opmaskenål.
Ud over al håndarbejdet var der morgensang, og om aftenen lyttede vi til
foredrag, om dragter fra Amager, en udgravning i København hvor adskillige
sokker var fundet samt om Almuens
brude. Megen virkelig spændende fortælling, med billeder på lærredet og
dragter på bordene. Det var virkelig inspirerende, og havde vi på hold 1 ikke
haft både sy- og strikkelektier at sidde
med i hånden, havde jeg taget mange
flere siders noter. Men det var skønt
blot at lytte, og som håndarbejdsentusiast sidder man jo alligevel altid med
noget i hænderne. Der var også arrangeret en festaften for os med skøn musik og folkedans til, for dem der kunne,
-samt nogle af os der ikke kunne, og
den sidste aften var der festmiddag og
fejring af hold 6, der afsluttede.
En utrolig fantastisk højskoleuge jeg
nød i fulde drag med nye og fine teknikker samt måder at angribe håndarbejdet på, nye historiske vinkler og ny
inspiration der i min verden også kan
bruges på mange andre måder og steder. Vi blev undervist af virkelig kompetente og dedikerede lærere, der med
stor kærlighed til faget, en god portion
humor og ligeså stor tålmodighed med
os brændte for videreformidlingen. De
skønne søde og glade medkursister, der
jo havde været der før, bidrog med
mangt og meget, og vi følte os velkomne som novicer. Højskolen lå grønt &
fredeligt med hyggelige værelser og
dejlig mad. Jeg glæder mig til at gentage succesen i september 2017, men fra
nu af skal jeg have færdiggjort alle prøverne, og brugt lærdommen på nogle af
de idéer jeg har fået. Heldigvis kunne
vi i pauserne gå i en lille butik, hvor vi
kunne købe remedierne til de forskellige teknikker. -Lidt ”farligt”, for efter
hvert nyt fag, var der nyt at investere i.
Og så ønsker jeg at gå ud i verden og
viderebringe den historiske og kreative
inspiration af både teknikker og kursusopholdet, på både Frilandsmuséet og til
de mange håndarbejdsinteresserede jeg
kender.
Rikke Pernille
Pi Frost Hedegaard.
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Landsstævne i Køge og på Stevns
Stævneudvalget byder jer hjertens velkommen til Køge og Stevns i sommeren
2017!
Vi har sådan glædet os til at kunne dele
de mange spændende danse-, spille-,
B&U-, dragt- & udflugtsaktiviteter med
jer - Og ikke mindst til at kunne informere jer om de indkvarterings- og forplejningsmulighederne der er på stævnet.
Vi håber I løbende vil tage et kig på
hjemmesiden: køst2017.dk, da programmet løbende vil blive opdateret der! Det
er samtidig der tilmeldingen foregår.

Tilmeldingen åbner 1. februar
2017 på køst2017.dk
Følg også med på Facebook på: Facebook.com/koest2017

Som noget nyt har vi i år valgt at invitere deltagere med til stævnet, som ikke er medlemmer af Spillemandskredsen eller Folkedans Danmark. Det betyder forhåbentlig, at der kommer flere
deltagere på stævnet, og at vi får mulighed for at lære nye mennesker at
kende. Det betyder også at vi opererer
med en “pris” for ikke medlemmer og
en “rabatpris” for medlemmerne i Folkedans Danmark og Spillemandskredsen. Du kan finde stævnepriserne senere i bladet.

Det er vores håb, at der er rigtig mange
foreninger, der tager faner med til
stævnet i Køge. Det er bare så festligt.
Fanerne skal anvendes i forbindelse
med stævneåbningen, på Stevnsdagen,
og naturligvis ved stævneafslutningen.
Vi glæder os til at se jer til ugens mange festlige begivenheder!
OBS: Vi gør opmærksom på at vi tager
forbehold for fejl og ændringer ved alle
ugens arrangementer.
Ugens største fællesarrangementer

Vi slår dørene op for stævnet og hele
byen er inviteret for “Stævneåbningen”
finder nemlig sted på Køge Torv, som er
Danmarks største købstadstorv. Vi håber
at rigtig mange faner og dansere i dragt
vil være med i optoget, som starter ved
pladsen foran museet KØS kl 12.45.

Mandag
12.45 - 13.05
13.05 - 13.15
13.15 - 14.15
Onsdag
19.30 - 21.30
Fredag
12.00 - 14.00

Faneinstruktion
Optog fra KØS til Køge Torv
(faner, musikere, dansere)
Stævneåbning
Fælles Legestue!

Generalprøve festforestilling
15.00 - 17.00 Festforestilling (pris: 70 kr)
22.30 - 23.00 Faneinstruktion
23.00 - 00.00 Stævneafslutning

Hjertens
velkommen til
KØST2017
- fra hele
Stævneudvalget
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Stevnsdagen

Danseaktiviteter

Onsdag flytter vi hele stævnedagen til
Stevns. Vi starter med plejehjemsopvisninger, og regionsopvisninger i forskellige byer på Stevns, for så alle at samles i St. Heddinge og danse en stor fællesdans på Algade ved middagstid.
Herefter kan vi se byen, spise frokost,
og gå ind og se den specielle kirke og
høre en lille koncert med Stevns-musik
eller slå et sving forbi torvet, hvor der
er B&U-aktiviteter.
Vi slutter dagen af på Rødvig Havn med
havnebal for alle, og på stranden 300 m
derfra, bliver der polkaplask for de unge. Der er mange hyggelige spisesteder
i byen, så man kan få spist aftensmad
inden man kører tilbage til Køge.

På dansesiden vil der være rig mulighed for at lære nye spændende danse
og trin på de forskellige dansekurser, få
kørt benene trætte til legestuer og baller, og bidrage til regionernes opvisninger rundt omkring i ugens løb. Læs med
herunder og hold dig ellers opdateret
på hjemmesiden: køst2017.dk, hvor al
information løbende vil blive opdateret.

Aftenen sluttes af med et brag af en
Fælles Legestue!, hvor vi alle samles kl
19.30 i Hal 1 - både børn, unge, voksne
og ældre.

Dansekurser
Koreografi
Mandag, 15.30-17.30
Et af vores dygtige opvisningshold,
Danseben, vil gerne dele ud af deres
erfaringer. Her kan du lære at koreografere din dans/opvisning.
Instruktør og musik: Danseben.
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr.
Danse fra Sydvestsjælland
Tirsdag, 10.00-12.00
Vi vil danse danse fra Sydvestsjælland,
særligt til musik overleveret af spillemanden Gunnar Jensen. Gunnar Jensen, Ørslev (v. Skælskør) var gårdmand
og spillemand og kom fra en familie
med rig musiktradition. Gunnar spillede
både traditionsmusikken efter sin far,
men også til folkedans. Kurset vil afspejle begge repertoirer.
Instruktører: Anja Præst Mikkelsen &
Jesper Vinther Petersen
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr.

Roskildedanse
Torsdag, 10.00-12.00
Vi vil danse danse fra Roskilde, særligt
til de melodier, der er at finde i Gevningebogen, en gammel nodebog fra Lejre
f.eks. Fruens stykke fra Løwenborg, og
de danse, der stadig blev danset i forsamlingshuset i Vommevad.
Instruktør: Helle Larsen. Musik: Se
hjemmesiden.
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr.
Baldanse
Torsdag, 14.00-16.00
Dette er et kursus, hvor vi træner baldansene der skal danses til en skøn aften med spisning og herskabsdans
Instruktør Søs Mejer. Musik: Jørgen
Hanskov m.fl.
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr.
Begynderdans Salsa
Torsdag, 14.00-16.00
Hvis du kunne tænke dig at stifte bekendtskab med andre folkedanse kan
du her prøve salsa. Salsa er en latinamerikansk dans. Navnet kommer fra
det spanske ord for sovs. Dansen har
sin oprindelse i Cuba, Columbia og Puerto Rico.
Instruktør: Salsa4Water v. Hadi Rizek
og Jakob Schatz
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr.
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De glemte danse
Tirsdag, 14.00-16.00 / Torsdag,
10.00-12.00 / Fredag, 13.00-15.00
Mange af vores folkedanse kender vi og
danser ofte, men der findes også danse,
som vi meget sjældent danser, måske
fordi de er meget specielle eller svære at
danse eller spille f.eks. Bitte hamburger.
Vi vil finde nogle af disse ”glemte” danse frem og danse dem. Følg med på
hjemmesiden køst2017.dk for at se, hvilken instruktør der er på hvilken dag.
Instruktører: Helle Larsen, Christian
Obel m.fl. Musik: musikere fra Trias
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr.
Foredrag: Stevnsindsamlingen v.
Sven E. Ottosen
Tirsdag, 14.00-16.00
Her vil blive fortalt og vist video med
musik og dans fra Stevnsindsamlingen,
som folkemindeforskeren Sven E. Ottosen gennemførte i 1980. Sven E. Ottosen er uddannet som folklorist på Københavns Universitet i 1992.
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr.
Danse fra Stevnsindsamlingen v.
Sven E. Ottosen
Tirsdag, 14.00-16.00
Vi vil danse dansene fra Stevns og omegn til musik fra Gamle noder fra egnen. Udgangspunktet vil være den indsamling af dans og musik, som folkemindeforskeren Sven E. Ottosen gennemførte i 1980.
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr.
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Stevnsdanse
Fredag, 10.00-14.00
Kurset håber vi bliver instrueret af et par
dygtige folkemusikstuderende fra Syddansk Musikkonservatorium, der har dykket ned i nogle særlige danse fra Stevns.
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr.
Begynderdans på Pletten
Begynderdans - Lindy Hop: Mandag,
16.00-18.00
Begynderdans: Tirsdag, 16.00-18.00 /
Torsdag, 16.00-18.00
Begynderdans – Tango: Fredag, 16.0018.00
Gratis offentlige arrangementer.
Kom og dans med her!
Dansemaraton
Alle aftener, 21.00-23.00
Kom og vær med til at udforske de mest
“upopulære” danse! - er det fordi de er
for svære/lette/kedelige/mærkelige eller noget helt femte at de ikke er blevet
valgt til de gængse danseaktiviteter? Vi
glæder os til at I kommer og undersøger
det nærmere sammen med os!
Instruktører bl.a. Helle Larsen, Christian
Obel, Vill & Susanne Plesner Petersen.
Musikere fra TRIAS vil spille til.
Fælles Legestue!
Onsdag, 19.30-21.30
Stevnsdagen sluttes af med en kæmpe
legestue for alle! - både de yngste, be
tweens, unge, voksne og seniorer!
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Stævnekonkurrence for grupper og
par
Torsdag, 12.30-16.30
Der vil blive udbudt en stævnekonkurrence for grupper og par. Det bliver både sjovt og hyggeligt at være med!
Dansene er nøje udvalgt så alle let kan
være med uden de helt store og lange
forberedelser. (Der er ligeledes konkurrence for børn og unge, se under B&U!).
Danse for par (voksne, fra 21 år):
- Udøbt (tre ting), Salling s. 14, nr. 263
- Fri Schottis
Danse for grupper (alle aldre):
- Stop, Hardsyssel s. 8, nr. 633
- Firtur, Vejle Vestegnen s. 18, nr. 325
- Gryderup Tro, Sjælland s. 56, nr. 519
- Pigernes Fornøjelse, Per & Pia 1 s. 58,
nr. 708
Der kan frit koreograferes med de 4
danse, og man bestemmer selv, hvor
mange gange hver dans skal danses
igennem. Man skal selv sørge for musikken til gruppedansen.
Tilmelding nødvendig, enten på mail til
dans@koest2017.dk eller på Stævnekontoret.
Gratis, kræver armbånd.
Opvisningshold på torvet i Køge
Torsdag, 15.00-17.00
Torvet i Køge er vores opvisningsplads
udadtil i Køge. Her skal vi optræde for
byens og oplandets borgere til åbningen og ved regionsopvisninger med åbne legestuer.
MEN Torsdag kl 15.00-17.00 kan opvisningshold og andre der ønsker det,
komme med deres dans og musik og vise det for offentligheden. Der vil være
et plant dansegulv og en scenevogn til
musikken.
Tilmelding nødvendig: Send en mail til
danseudvalget: dans@koest2017.dk

Musikaktiviteter
Spisning og bal med herskabsdanse
Torsdag, 18.00-00.00
Så skal vi igen i de store rober til middag og herskabsdanse. Søs Mejer vil
guide jer gennem aftenens danse og
musikken vil blive leveret af Jørgen
Hanskov m.fl.
Tilmelding nødvendig. Pris: 350 kr. (Inkluderer mad og bal)
Baller og natdans
Bal til musik fra Sydvestsjælland:
Tirsdag, 20.00-22.00
Musikere: Anja Præst Mikkelsen & Jesper Vinther Petersen
Bal til Roskildemusik: Torsdag,
20.00-22.00
Vi håber at det bliver med musik ved
selveste Rejseorkesteret.
Bal til Stevnsmusik: Fredag, 20.0022.00
Vi håber det bliver til skøn musik spillet
af nogle folkemusikstuderende fra Syddansk Musikkonservatorium.
Natdans: Alle aftener, 23.59-??.??
gælder om at se, hvem der holder ud
længst tid - danserne eller musikerne!
Så hvor kan det ikke ende!
Særligt for regionerne
Nedenfor er træninger og opvisninger
for alle regionsholdene listet. Bemærk:
Der er både opvisninger på plejehjem i
Køge tirsdag og torsdag, og på Stevns
om onsdagen.
Derudover er der listet de forskellige regioners opvisninger der er en del af en
legestue.

Træning for regioner
Mandag
09.30 - 11.00
09.30 - 11.00
11.00 - 12.30
11.00 - 12.30
16.00 - 17.30

På KØST2017 bliver der rig mulighed for
at spille og lytte til lækker dansemusik
på en eller flere af de musik-workshops, der vil være – og en masse andre steder under hele stævnet.

Sjælland
Hovedstaden
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

Regionsopvisninger i Køge
Mandag
15.00 - 17.00
19.30 - 21.30
Tirsdag
13.00 - 15.00
14.00 - 15.00
14.00 - 15.00
14.00 - 15.00
15.00 - 17.00
19.30 - 21.30
Onsdag
21.30 - 23.59
Torsdag
13.00 - 15.00
14.00 - 15.00
14.00 - 15.00
19.30 - 21.30
Fredag
11.00 - 14.00
19.30 - 21.30

Sjælland*
Torvet
Hovedstaden* Hal 1
Hovedstaden*
Nord
Sjælland
Syd
Midt*
Midt*

Torvet
Plejehjem
Plejehjem
Plejehjem
Torvet
Hal 1

Sjælland*

Hal 1

Syd*
Hovedstaden
Midt
Syd*

Torvet
Plejehjem
Plejehjem
Hal 1

Nord
Nord*

Torvet
Hal 1

* Del af legestue

Regionsopvisninger til Stevnsdagen
Onsdag
10.00 - 10.30
10.00 - 10.30
10.00 - 10.30
10.00 - 10.30
10.00 - 10.30
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30

Hoved
staden
Syd
Nord
Sjælland
Midt
Sjælland

11.00 - 11.30

Hoved
staden
Midt

11.00 - 11.30

Nord

11.00 - 11.30

Syd

Plejecenter
Plejecenter
Plejecenter
Plejecenter
Plejecenter
Havnen, Rødvig
Torvet, St.
Heddinge
Brugsen, St.
Heddinge
Brugsen,
Hårlev
Rema 1000,
Strøby Egede

Musikworkshops
Musik fra Sydvestsjælland
Tirsdag, 13.00-16.00
Som studerende på folkemusiklinjen
skrev jeg historieopgave om Sydvestsjællandske musik- og dansetraditioner.
Her stødte jeg på Skælskør Folkehøjskoles bog om violinspillemanden Gunnar
Jensen, Ørslev. Jeg er vokset op i Hyllinge på Sydvestsjælland bare 20 km
fra Ørslev og kender en stor del af Gunnars repertoire fra at have spillet til folkedans.
Instruktør: Anja Præst Mikkelsen
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr.
Droner og Ostinater
Tirsdag, 13.00-16.00
Ostinater er små melodiske og rytmiske
figurer som gentages igen og igen. En
drone er en lang tone, som ligger over
eller under melodien. Droner kendes f.
eks. sækkepiben. Begge dele er effektive redskaber til at skabe dynamik, variation og fremdrift i musikken. På kurset
her vil vi afprøve, hvordan og hvor man
kan bruge droner og ostinater i folkemusikken.
Instruktør: Jesper Vinther Petersen
Tilmelding nødvendig. Pris 50 kr.
Instrumentmagere fortæller
Torsdag, 13.00-15.00
Vi lægger op til 3 workshop, hvor 3 instrumentmagere fortæller om hhv. violiner, harmonikaer og blæseinstrumenter.
Instrumentmagerne vil fortælle om
hvordan instrumentet er bygget op,
hvordan du vedligeholder dit instrument, hvordan du selv kan lave små reparationer.
Instruktører: Kommer senere
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr.
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Festforestilling (som musiker)
Fredag, 15:00-17:00
Orkesterprøver på Tapperiet - Tirsdag, torsdag, 9.00-12.00
Generalprøve i Hal 1 - Fredag,
12.00-14.00
Du har mulighed for at sidde med i det
store orkester, som leverer en stor del
af underholdningen. Orkestret skal både fremføre koncert, spille til danseopvisninger og fællessang. Stort orkester
v. Bjarne Grue Knudsen. Der skal arbejdes med musik fra Strøby-nodebogen.
Til festforestillingen opfordrer vi alle
spillemænd til at spille i dragt eller
sort/hvidt festtøj.
Tilmelding nødvendig. Gratis ved deltagelse som musiker.

Instrumentværksted
Torsdag, 15.00-17.00
Instrumentmagerne giver sig tid til at
kigge på dit instrument og komme med
små gode fif til dig.
Roskildemusik
Torsdag, 13.00-16.00
Vi vil spille musik fra Roskilde, særligt
de melodier, der er at finde i Gevningebogen, en gammel nodebog fra Lejre
f.eks. Fruens stykke fra Løwenborg.
Instruktør: Vi håber at Rejseorkestret
kommer og underviser
Her kan du spille med!
Spillemandslegestue
Søndag, 20.00-22.00
De Dysted Spillemænd spiller op til
spillemandslegestue. Alle må spille
med.
Spillemandslaug på havnen
Mandag til fredag, 16.00-18.00
Spillemandslaug indtager havnen – et
nyt laug hver aften. Man er velkommen
til at danse til, men ellers er musikken
også for dem der sidder ved beværtningerne langs havnen. Tilmelding nødvendig som musiker. Kontakt Musikudvalget: musik@koest2017.dk
Gratis offentligt arrangement.
16

Musik på gader og stræder
Alle dage. Endnu ikke skemalagt.
I Køge er der mange små gader og hjørner, der kan være hyggelige at spille
ved. Vi laver aftaler med særlige steder,
der er godt at stå i løbet af eftermiddagen. Hvis du eller din gruppe har lyst til
at spille for et lyttende publikum, så
skriv jer gerne på allerede ved tilmelding til stævnet eller meld jer i Stævnekontoret, når I ankommer eller i løbet af
ugen. Tilmelding nødvendig, på Stævnekontoret.
Bal / Åben Scene
Mandag, 20.00-22.00
Onsdag, 22.00-24.00
Scenen er din! Hvis du eller din gruppe
har lyst til at spille for et dansende
publikum en aften. Skriv jer gerne på
allerede ved tilmelding til stævnet eller
meld jer i Stævnekontoret, når I ankommer eller i løbet af ugen.
Legestue
Hver aften, 19.30-23.30
Alle må spille med. I Hal 1 er alle spillemænd velkomne til at spille med når
regionerne har legestue.
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Musik for ørerne
Spillemandsmesse i Køge Kirke v.
Jakob Koch og Buba-koret
Tirsdag kl. 23:00 til 00:30
Den Danske Spillemandsmesse, som
blev komponeret af Ivan Damgaard og
Michael Sommer med tekst af Holger
Lissner, er siden 2004 blevet opført i et
stort antal kirker landet over. Flere
landsstævner har også lavet midnatsgudstjenester med Spillemandsmessen.
Det sker igen til sommer i Sct. Nicolai
Kirke i Køge. Her er det Messeorkesteret
fra Roskilde som spiller, og Bubakoret
og Pigekoret fra Ølsemagle Kirke som
synger. Koret består af ca. 35 kormedlemmer.
Messeorkesteret, som består af ca. 20
spillefolk fra Roskildeområdet, har opført Spillemandsmessen 15 gange i forskellige kirker på Sjælland.
Tilmelding nødvendig. Pris: 60 kr.
Kirkekoncert med rundvisning i Store Heddinge
Onsdag, 13.00-14.00
I forbindelse med Stevnsdagen og
rundvisningen i Sankt Katharina Kirke i
Store Heddinge, tilbyder vi en minikoncert med spillemandsmusik fra
Stevns og omegn. Musikken er dels fra
Præstø hæftet, som er indsamlet af P.
Holme Hansen i 1930'erne, og dels fra
indsamlingen af Stevns-musik som
Svend Ottosen foretog i 1980'erne.

B&U-aktiviteter
Jakob Kock, som er fra området, har arrangeret de udvalgte melodier, og han
spiller dem på violin sammen med sin
kone, Britta Koch, som spiller harmonika.
Gratis offentligt arrangement.
Musik på Køge Å
Mandag til fredag, 14.00-16.00
Mandag dog fra kl. 14.30
På Køge Å vil en lille båd, hver eftermiddag komme sejlende med 2-4 udvalgte musikere og spille for dem de
møder langs åen. Primært gæster der
sidder på restauranter ned til Åen, folk
ved det Grønne hus, folk der går over
de broer de sejler under eller går tur
langs åen.
Aktive spillemænd
Spillemænd der tilmelder sig som aktive spillemænd, siger ja tak til at være
på vagtplan under stævnet, mod at få
stævnemærket betalt. Vagtplanen indebærer at spille til opvisninger, til legestue om aftenen, aftalt spil på havnen
eller på gader/stræder. Orkester-træninger til festforestillingen tæller også
på vagtplanen.
Da antallet af legestuer er faldet de seneste år, er behovet for spille-vagter
også dalet. Derfor har Spillemandskredsen og Folkedans Danmark indgået en
aftale omkring et begrænset antal aktive spillemænd på landsstævnet. Det
endelige antal af behovet for aktive
spillemænd er endnu ikke fastlagt.

Landsstævnet KØST2017 vil byde på 5
dage med masser af dans, musik, sang,
leg, opvisning og hyggeligt samvær for
børn, betweens, unge og forældre. Det
vil sige, at der vil være aktiviteter for
alle aldre, herunder sanglege og lette
danse, danseworkshops, opvisningstræning, flashmob, fester og andet hyggeligt samvær. For spillebørn vil der
være spilleworkshop for B&U – for både
begyndere og let øvede – samt spilleworkshop for de unge.
Alle B&U danse- og spillearrangementer er gratis (med mindre andet er anført) og der er sat en aldersgruppe på,
som er vejledende, men det er helt
okay at deltage i de workshops man
skulle have lyst til. Fester og særlige arrangementer vil være med betaling og
aldersbegrænsning.
Ungefest! (13+)
Mandag, 18.30-23.30
KØST2017 skydes i gang med årets fest
– ungefest! Her kan stævnets unge mødes og få en god fælles start. Der vil
blive skabt gode rammer for de unge,
hvor der bydes op til en hyggelig og
festlig aften, der vil være fyldt med god
mad, fest, dans og musik. Efter maden
spiller FUG op til det helt store bal. Når
festen slutter, vil vi gå videre til natdans på Søndre Skole.
Minimumsalderen er sat til 14 år.
Tilmelding nødvendig. Pris: 100 kr. (inkluderer aftensmad og bal)
B&U bowling for betweens (ca. 9-14
år)
Mandag, 19.00-20.00
Stævnets betweens skal også have en
god fælles start på stævnet, så de kan
få styrket deres fællesskab og få skabt
en masse gode fremtidige relationer.
Dette vil foregå i Køge Bowling Center,
der ligger lige ved siden af hallerne.
Her vil vi leje en masse bowlingbaner,
hvor vi kan have en hyggelig tid sammen.
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr. (inkluderer leje af bane og sko)

Morgensang
Tirsdag til fredag, 10.00-10.20
Hver morgen vil vi starte dagen med
sang. Alle vil kunne deltage og få en
rolig og hyggelig start på dagen.
Sanglege og lette danse for de yngste
Mandag kl. 15.10-16.30 og 19.0020.00
Tirsdag kl. 10.30-12.00 og 19.0020.00
Torsdag kl. 10.30-11.30 og 19.0020.00
Fredag kl. 10.30-12.00
Allerede fra stævnets start indledes der
med workshops i sanglege og lette folkedanse for de yngste. Så tag børnene i
hånden og lad dem mærke fællesskabet
og danseglæden. Her vil de mindste
også kunne bidrage til dansemaraton
og der vil helt sikkert blive gennemgået
nogle af de danse, som vil blive danset
hver aften hele ugen.
Danseworkshops – betweens/unge
”Fart over feltet for store børn”
Mandag 15.10-16.30
”Vild med konkurrencedans”
Tirsdag 10.30-12.30
”Fede trin og seje moves”
Torsdag 14.30-16.00
”Udenlandske danse”
Fredag 10.30-12.00
er nogle af de danseworkshops, der i
løbet af ugen vil være rettet mod betweens og unge. Her vil blive skabt fantastiske læringsmuligheder for alle under ledelse af blandt andet Freja Lund
Rasmussen & Asbjørn Melvej, Susanne
& Vill Plesner-Petersen, Mette Inge P.
Baltsersen og andre spændende og
dygtige instruktører.
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Familiedans
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
20.00-22.00
Her er alletiders mulighed for at få danset og lært en masse folkedanse og få
nogle gode og aktive timer sammen
med en masse nye som gamle venner.
Mange af dansene går igen i løbet af
ugen og vi vil her også deltage i dansemaraton ved at danse en masse sjove
B&U danse. Har man først lært at danse
polka, hurretrin og kæde, er der et
kæmpe repertoire af danse inden for
folkedansen, som man kan danse.
Flashmob – unge dansere og spillemænd
Mandag 16.30-18.00
Tirsdag 16.00-18.30
Onsdag 12.45-13.00
Kom og vær med til at skabe den sejeste flashmob, som vi kan overraske med
i Store Heddinge (onsdag omkring frokost) og i Køge (torsdag eftermiddag).
Instruktør Rune Pedersen og Nicholas
Sigvaldsen.
Opvisningshold B&U
Onsdag, torsdag, 10.30-12.00 / Fredag, 12-14 og 15.00-17.00
Vi mødes og træner til den fedeste opvisning onsdag og torsdag, hvor vi sam-
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men vil få lavet et flot opvisningsprogram, som kan fremvises til festforestillingen fredag eftermiddag. Alle kan være med uanset alder (min. 5 år). Om det
er din første opvisning, eller du har gjort
det mange gange før, gør ingen forskel,
for vi laver et program, hvor både begyndere og øvede dansere kan være
med og vigtigst af alt: få det sjovt sammen. Susanne og Vill Plesner-Petersen
vil stå for at få jer gennem dansen.
Spilleworkshop B&U – begyndere/
let øvede/øvede
Mandag 15.10-16.30
Tirsdag 10.30-12.00 og 14.00-16.00
Torsdag 16.00-17.30
Fredag 10.30-12.00
Kom og prøv og spil folkemusik sammen med andre børn, unge og voksne.
Det er fedt at spille musik sammen uanset, om man lige er begyndt at spille eller har spillet i nogle år. Vi skal spille
nogle lette, sjove og sangbare melodier,
hvor vi sammen skaber musikken. Der
vil være workshops for begyndere/let
øvede (afholdes af Vibeke og Peter
Smidt og Aksel og Lene Sand Nielsen)
og for let øvede/øvede af Nathasja Vosgerau Hansen. Alle medbringer eget instrument, hvis ikke det er muligt skal
Mette Lukasiewicz kontaktes. Hvis in-
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strumentet er stemt i andet end C skal
det oplyses ved tilmeldingen.
Bal med orkester
Mandag, tirsdag og torsdag, 22.0000.00
Der vil blive spillet op til ungdomsdans
ved forskellige orkestre. Det vil være en
masse utroligt dygtige og spændende
musikere, der vil komme og levere nogle timers god underholdning, så hold
øje med hjemmesiden og stævnehåndbogen.
Åben scene B&U-musik
Alle aftener, 22.00-00.00, fredag
dog 22.15-23.00
Hver aften vil der på Søndre Skole være
åben scene for B&U-musik. Her kan nyopståede eller velintegrerede grupper
frit komme og spille op til dans eller
koncert - alle muligheder er åbne. Efter
åben scene vil der være natdans i Aulaen indtil ben og fødder ikke kan klare
mere dans.
“Snoresysler” v. Dragtudvalget
Tirsdag, 14.00-16.00
Vi skal prøve det der kaldes for slyngstokke, snoregafler, og så skal vi prøve
at slendre og lave “kumihimo”. Du kan
blandt andet lave flotte armbånd eller

nøgleringe med de forskellige måder at
flette på, så kom og vær med når dragtudvalget kommer på besøg med snoresyslerne!
Møde-hinanden-alle-sammengrillfest
Tirsdag, 16.30-19.00
Alle børn, unge og voksne er inviteret
til Møde-hinanden-alle-sammen-grillfest, der vil foregå på grillområde ved
Tapperiet, som er et nyt rekreativt legeområde nær havnen og stranden. Så
hvis vejret er godt kan vi bade. Vi tænder op i grillene og sørger for salat,
dressing og brød. I sørger selv for kød,
drikkevarer og service og hvad der nu
ellers skulle være behov for.
Tilmelding nødvendig. Pris: 30 kr.
Spilleworkshop for unge (øvede)
Tirsdag og torsdag, 16.00-18.00
Rasmus Nielsen, Christoffer Dam og Jonas Kongsted fra TRIAS er klar med
spilleworkshops, som skal lede hen til
en koncert til festforestillingen fredag.
Her kommer de unge øvede spillemænd
til at beskæftige sig med en masse
spændende melodier og udfordrende
materiale. Det vil helt sikkert blive nogle gode og udbytterige timer.
Polkaplask på stranden
Onsdag, 14.45-15.30
Når KØST2017 flytter til Stevns om onsdagen vil vi fortsætte med det populære arrangement polkaplask. Snup dit
badetøj i hånden, husk håndklæde og
giv den gas i bølgerne. Gratis offentligt
arrangement
Fælles Legestue!
Onsdag, 19.30-21.30
Stevnsdagen sluttes af med en kæmpe
legestue for alle! - både de yngste, betweens, unge, voksne og seniorer!
Bålhygge og sang B&U
Onsdag, 21.30-00.00
Vi tænder op for bålet ved bålstedet på
legepladsen ved Søndre Skole. Vi skal
synge lejrbålssange og måske grille et
par skumfiduser over bålet. Så tag et
tæppe under armen og kom og hyg med!

Prøv et instrument B&U
Torsdag, 14.00-14.30
Har du en drøm om at prøve at trykke
på knapperne på en harmonika, vil Vibeke Smidt hjælpe dig. Peter Smidt vil
hjælpe dig med at spille din første akkord på en guitar. Du kan prøve at stryge på violin og trække i en basstreng
hos Aksel Sand Nielsen, og få lov at
trutte på en klarinet hos Lene Sand
Nielsen. Det bliver et inferno af lyde, og
en fantastisk mulighed for at prøve noget nyt. Workshoppen er for alle nysgerrige i alle aldre.
Stævnekonkurrence for grupper og
par B&U
Torsdag, 12.30-14.15 (for B&U)
Der vil blive udbudt en stævnekonkurrence for grupper og par, og de udvalgte danse er også B&U-venlige! Så find
sammen med dine venner og nye bekendte og øv et lille danseprogram med
dem. Det bliver både sjovt og hyggeligt
at være med! Dansene er nøje udvalgt
så alle let kan være med uden de helt
store og lange forberedelser.
OBS: Hele Stævnekonkurrencen slutter
ca. kl 16.30, men B&U-delen vil være
slut ca. kl 14.15.
Danse for B&U par:
Børn (under 13 år ca.)
- Tre ting, Fyn & Øerne s. 13, nr. 87
- Vrøvl i hatten, Legestuen s. 20, nr. 401
Unge (14-20 år ca.)
- Hornfiffen, Randersegnen s. 10, nr.
233
- Fri Rheinlænderpolka

Betweenfest! (9-14 år)
Torsdag, 18.00-20.00
Et nyt initiativ på KØST2017 er betweenfest for alle stævnets betweens.
Der skal hygges, snakkes, spilles, danses og spises lækker mad! Lige indtil
familiedansen starter kl. 20.00.
Tilmelding nødvendig. Pris: 75 kr. (inkluderer aftensmad).
Andre aktiviteter
Ud over alle disse aktiviteter, er der
mange andre lejligheder til at mødes
med andre B&U’ere, for eksempel:
B&U stævneåbning mandag kl. 14.30 til
15.10, hvor man kan sige hej til alle
B&U vennerne.
Opvisning/legetue på torvet i St. Heddinge onsdag kl. 13.00-14.00
Fælles frokost i B&U-lejren torsdag kl.
12.00-14.00
Fælles B&U afslutning fredag kl. 19.0020.00 og fælles farvelsang fra 22.0022.15.
Vi får helt sikkert nogle festlige dage –
I skal bare medbringe godt humør og
maser af danselyst.
Legetøj
Alle dage
På Søndre Skole vil der hele ugen være
forskellige legeaktiviteter til børnene.
Her vil der bl.a. være lego, spil, bøger,
papir samt farver og andet godt til fri
afbenyttelse.
*Samlet B&U-program kan ses inde på
hjemmesiden: køst2017.dk*

Danse for grupper (alle aldre):
- Stop, Hardsyssel s. 8, nr. 633
- Firtur, Vejle Vestegnen s. 18, nr. 325
- Gryderup Tro, Sjælland s. 56, nr. 519
- Pigernes Fornøjelse, Per & Pia 1 s. 58,
nr. 708
Der kan frit koreograferes med de 4
danse, og man bestemmer selv, hvor
mange gange hver dans skal danses
igennem. Man skal selv sørge for musikken til gruppedansen.
Tilmelding nødvendig, enten på mail til
dans@koest2017.dk eller på Stævnekontoret.
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Dragtaktiviteter

Udflugter

Som ved de tidligere landsstævner vil
der også være en masse aktiviteter for
de dragtinteresserede. To forskellige
udstillinger og nogle spændende workshops om

figurer, der indgår i de gamle tællesyningsbroderier. Der bliver udleveret materialer.
Underviser: Lone Nielsen
Tilmelding nødvendig. Pris: 75 kr.

Dragtudstilling
Åben udstilling: man 15.00-17.00 /
tirs, tors, fre, 10.00-16.00 / ons
10.00-12.00
Omvisning: tirsdag 13.00-14.00
Dragtudstillingen vil i 2017 komme til at
vise sjællandske kvindehovedtøjer fortrinsvis fra Hedebo og Stevns. Kvinderne i disse områder har i 1800-årerne
brugt hovedtøj i silke og fløjl med fantastiske broderier af silketråd og metal på
nakkerne, samt metervis af silkebånd noget af det ypperste i dansk almuekunst fra perioden.
Alle de udstillede genstande er i privat
eje.
Åbent offentligt arrangement

Hedebobroderi - Dragværk
Tirsdag, 10.00-13.00
Dragværk er en af de seks Hedebosyninger, som blev brugt i sidste halvdel
af 1700-tallet, og blev på Hedeboegnen
også kaldt uddragen syning og stolpesyning. Den anvendtes på knæduge,
stolpestykker håndklæder pudevår o.l.
Vi vil sy en prøve på denne smukke
teknik, som vi kan nå på den fastsatte
tid.
Der vil blive udleveret materialer. Underviser: Hanne Hansen.
Tilmelding nødvendig. Pris: 75 kr.

Salgsudstilling og Loppehjørnet
Alle dage, 19.00-22.00
Der vil her være mulighed for at finde
ud af, hvad der rør sig på dragtområdet.
Der vil være et udvalg af materialer fra
FD`s salgsafdeling bl.a. tørklæder, strikkegarn, bånd samt sy- og strikkeudstyr.
Der vil desuden være materialer fra
eksterne udstillere, ligesom Teglborg
sko vil være til stede et par af dagene.
Der vil være et hjørne i salgsafdelingen,
hvor 'allemand' kan få lov til at sælge
deres folkedanser-sager. Vi stiller areal
og borde til rådighed, men man er selv
ansvarlig for sin bod, og salget af sine
sager. Loppehjørnet er åbent!
Dragt-workshops
Hedebobroderi - tællesyning
Tirsdag, 10.00-13.00
Tællesyning er en af de i alt seks broderiteknikker, der betegnes som hedebosyning.
Det er en af de ældste hedeboteknikker.
Tællesyning blev udført af landbokvinderne på Hedeboegnen - den gode
hedejord mellem Køge, Roskilde og København – ca. 1780 -1840. På workshoppen sys en prøve med nogle af de
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Perlestrikning
Torsdag, 10.00-13.00
Uldne muffediser med dekoration af
perler, Muffediserne blev brugt i den
sidste halvdel af det attende århundrede. Perlerne trækkes på garnet inden
man påbegynder strikningen, vi gennemgår og strikker en prøve, hvor der
bruges mønstre fra de gamle muffediser. Der udleveres kursusmaterialer,
perler, perlenål og garn til brug til strikningen af prøven. Medbring selv 2
strømpestrikkepinde nr. 2.
Underviser: Kirsten Dengsø
Tilmelding nødvendig. Pris: 75 kr.
Foredrag
Metalbroderede huer på Sjælland
Torsdag, 14.00-15.00
På Sjælland udviklede metalbroderierne
på kvindernes huenakker sig op gennem 1800-tallet. Der ses store forskelle
på udformningen af huerne, samt i
mønstrene og i udførelsen af broderierne. I det nordlige og nordøstlige område ses metalbroderier i en meget overdådig udførelse, hvorimod de er noget
mindre prangende andre steder på
Sjælland. Foredragsholder: Anna-Margrethe Jonsson
Tilmelding nødvendig. Pris: 50 kr.
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Kjøge Mini-By
Mandag, tirsdag & torsdag, 10.0011.30 / Fredag, 12.00-13.30
Besøg og få rundvisning i Køge Miniby.
Tag madpakke eller kaffe med og nyd
den i de dejlige omgivelser. Utroligt
spændende, at opleve byen som den så
ud i 1865 i størrelse 1:10 og stort set alt
er hjemmelavet.
Tilmelding nødvendig. Pris: 75 kr. (0-14
år 20 kr.)
Rundvisning i Køge Kirke
Tirsdag & onsdag, 15.00-16.00 /
Torsdag, 14.00-15.00
Rundvisning i den megastore og utrolig
flotte kirke. Kirken hedder egentlig
Sankt Nicolai Kirke, men bliver ofte omtalt som Køge Kirke. Murrester mellem
den nuværende kirkes tårn og skib, der
dateres til 1250-1300, stammer formentlig fra denne første kirke. Kirkens
mange udvidelser har betydet at den i
dag er ca. 1400 kvadratmeter stor.
Tilmelding nødvendig. Pris: 25 kr. (0-14
år gratis)
Byvandring i Køge
Mandag, 10.00-12.00 & 15.00-17.00
Tirsdag, 7.45-9.45 & 18.00-20.00
Torsdag, 8.00-10.00 & 15.00-17.00
Byvandring i Køges centrum, hvor vi ser
bygninger fra film og udsendelser, hvor
Køges pladser og bygninger er blevet
brugt som kulisser.
Tilmelding nødvendig. Pris: 25 kr. (0-14
år gratis)
Arkæologisk udgravning af vikingeborg
Mandag & tirsdag, 10.00-12.00 /
Torsdag, 10.30-12.30
Borgring er en gåde fra fortiden. Dronningen indviede 31. maj 2016 det nye
besøgscenter på vikingeborgen ved
Lellinge. Den er muligvis bygget af Harald Blåtand.- Måske bliver den dækket
igen efter en kort periode, så benyt lejligheden til at se den nu.
Tilmelding nødvendig. Pris: 100 kr. (06 år gratis)

Bryghuset Braunstein
Mandag, tirsdag & onsdag, 15.0017.00
Besøg på Bryggeriet Braunstein på havnen. Der er rundvisning med udlevering
af smagsprøver til dem over 18 år.
Tilmelding nødvendig. Pris: 175 kr. (014 år gratis)

Næste stop bliver Stevns Fyr, hvortil
man kan gå ad ‘trampestien' eller køre
med bussen. Her er der lejlighed til at
udforske Sverige i de store kikkerter eller få fortalt fyrenes historie. Her serveres eftermiddagskaffe/te.
Tilmelding nødvendig. Pris: 400 kr. (014 år 200 kr.)

Køge Maritime Modelbyggerlaug
Tirsdag, torsdag & fredag, 10.0012.00
Rundvisning og fortælling om de mange spændende aktiviteter, der foregår.
Foreningens primære formål er at bygge store modelskibe fra 1600- og 1700tallet, som har relationer til dansk
søkrigshistorie eller til Køge som søfartsby.
Tilmelding nødvendig. Pris: 40 kr. (0-14
år gratis)

Fossiler i Klinten
Tirsdag & torsdag 10.00-14.00
Kør selv til Stevns Naturcenter. Her vil
en naturvejleder forklare alt om kridt og
kalk og være behjælpelig med at finde
fossiler. Der er stor sandsynlighed for at
alle får en forstening med hjem, da man
graver i det aktive kridtbrud. Medbring
madpakke m.v., da det ikke er muligt at
købe noget på stedet. Husk fornuftigt
fodtøj og tøj, der må blive hvidt som
kridt.
Tilmelding nødvendig. Pris: 60 kr. for
alle

Busudflugt til Stevns Klint
Tirsdag & torsdag, 10.00-17.00
Tag en fridag og tag med bussen på tur
til Stevns Klint. En naturvejleder vil fortælle om klinten, hvorfor den blev verdensnaturarv. Der bliver lejlighed til at
se f.eks. den delvis nedstyrtede kirke,
Stevns museum, parken med alle mindestenene, klinten fra vandet, o.s.v. Ved
middagstid er der dækket op til en rigtig god frokost i traktørstedet.

Gjorslev Gods
Mandag & torsdag, 13.30 - 17.00
Gjorslev Gods er Danmarks eneste beboede middelalderslot. Det er kendt fra
Gøngehøvdingen. Der er rundvisning og
til sidst vil alle deltagere, der har lyst
stille op til en menuet i slottets riddersal.
Tilmelding nødvendig. Pris: 200 kr (014 år 100 kr.)

Busudflugt til Koldkrigsmuseum
Stevnsfort
Tirsdag & fredag, 9.30-14.30
Tur til Koldkrigmuseet med omvisning i
undergrunden - 18 meter under jorden.
Stevnsfortet var under den kolde krig
en hemmelig brik i Danmarks og Natos
forsvar. Enhver rask drengs drømmeraketter m.v. Det er masser krigsmaterialer at se på. Husk godt fodtøj og varmt
tøj, da der kun er 9-10 grader nede i
gangene.
Tilmelding nødvendig. Pris: 350 kr. (02 år gratis)
Kør-selv-udflugt Engvang
Mandag, 15.15-17.00 / Tirsdag og
torsdag, 14.00-16.00 / Fredag,
12.00-14.00
Hos Engvang Frugt og Specialiteter er
der mange tusinde jordbær- og andre
frugtplanter, der gror i behagelig plukkehøjde med automatvanding og andre
spændende ting. Der er rundvisning,
hvor der bliver smagsprøver. Der vil efterfølgende være mulighed for at handle i gårdbutikken.
Tilmelding nødvendig. Pris: 35 kr. (0-2
år gratis)
Morgentur Vallø Slotshave
Mandag & torsdag, 8.00-9.30
Hyg dig i den dejlige have ved Vallø
slot. Vi har kaffe/the og rundstykker
med. Der er fri adgang til på egen hånd
at se den kæmpemæssige park. Turen
er ikke guidet, men der vil blive fortalt
om slottet og parken. Tag et tæppe
med. Den ligger i cykelafstand fra
Ravnsborghallen. (Ca 7 km. hver vej).
Tilmelding nødvendig. Pris: 40 kr (0-2
år gratis)
Morgentur Solgårdsparken
Tirsdag & fredag, 8.00-9.30
Start dagen i den store park - Solgårdsparken - der ligger lige ned til
Tryggevælde Å. Der serveres kaffe/Te
og rundstykker. Der guides ikke, men
der fortælles om parkens historie. Der
er borde og stole og overdækning i tilfælde af regn. Den ligger i cykelafstand
fra Ravnsborghallen.
Tilmelding nødvendig. Pris: 40 kr. (0-2
år gratis)
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Praktisk information
Indkvartering
Vi er så heldige at vi kan bruge boldbanerne ved Ravnsborghallen til camping,
det vil tage 15 – 20 min. at gå til Køge
midtby, hvor der er mange indkøbsmuligheder og gode restauranter, og hvor
der også vil være mange aktiviteter i
ugens løb.
Stævnecamping
Campingpladsen bliver indrettet på
boldbanerne ved Ravnsborghallen på
Ravnsborgvej 3, 4600 Køge. Hvor der
både bliver plads til campingvogne –
teltvogne – telte og autocampere. Der
vil være bade- og toiletfaciliteter i hallen. Indkøbsmuligheder ca. 1 km fra
pladsen.
Familie- og ungecamping
Familie- og ungecamping bliver indrettet på boldbanen ved Søndre Skole,
Rasmussensvej 23, 4600 Køge. Her bliver der rigeligt med plads til at børn,
forældre og bedsteforældre har mulighed for at bo sammen på familiecampingen med god afstand til ungecampingen, og det er på skolen de fleste
B&U arrangementer vil blive afholdt.
Skolelogi
Skolelogi er på Søndre Skole Rasmussensvej 23, 4600 Køge. Skolen byder
på gode indkvarteringsforhold. Indkøbsmuligheder inden for 1 km afstand
fra skolen.
Da det er en lidt ældre skole, kan
strømsystemet ikke holde til at I medbringer egne kaffemaskiner og køleskabe osv., så dette er ikke tilladt og de vil
blive konfiskeret indtil hjemrejsen.
Selvfølgelig er hårtørrer, shaver, mobil
oplader o.l. tilladt.
Og så vil vi selvfølgelig sørge for at der
altid er mulighed for at hente friskbrygget kaffe til jeres termokander mod en
mindre betaling.
Overnatning søndag til mandag
Indkvarteringen starter allerede søndag
fra kl. 15.00 til kl. 22.00, det er således
muligt at ankomme tidligt, så man kan
se på vores smukke by og lære den at
kende inden stævnet åbner om manda22

gen. Stævnekontoret åbner mandag
morgen.
Handicap-Campingenhed eller parkeringsplads
Hvis man har behov for handicapparkering eller -campingplads, må I gerne
sende en mail med vedhæftet kopi af
handicapkort. Vi vil gøre vores bedste
for at imødekomme jeres behov. Mail
sendes til: camping@koest2017.dk
Forplejning
Bestilling af morgenbrød
Der bliver mulighed for at bestille morgenbrød hver dag til stævnepriser, bestillingssedlen vil ligge i jeres velkomstpose.
Morgenbuffet
Hver morgen serveres der morgenkomplet på Søndre skole mellem kl. 7.00 og
9.00 til 45,- kr. pr. måltid.
Aftensmad
Til jer som ikke har lyst til at stå i køkkenet, bliver der mulighed for at bestille varm mad hver aften. Serveres på
Søndre Skole kl 18.00 – 19.00.
Retterne skal forudbestilles og alle priser er uden drikkevarer.
Dag

Menu

Pris

Mandag

Frikadeller, kold kartoffelsalat og grøn salat
Kylling i karry med ris
Forloren hare med kartofler og vildtsauce
Bøf Stroganoff med kartoffelmos og grøn salat
Marineret svinekam
med flødekartofler og
oliven salat

kr. 65

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kr. 65
kr. 65
kr. 65
kr. 65

Fællesspisning
Torsdag afholdes stævnets store fællesspisning i skolegården på Søndre Skole,
hvor Skovbo Diner Transportable sørger
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for maden til vores arrangement. Der
kan købes drikkevarer i caféen på
Søndre Skole.
OBS:
Bor du på camping, så husk selv at
medbringe borde, stole og service.
Bor du på skolelogi, så sørger vi for at
der er borde, stole og service til dig.
Menu

Pris

Grillet Porchetta
med 2 slags
kartofler, 3 slags
salater, dressing
og brød

kr. 160 Voksne (26 år
og opefter)
kr. 110 Unge (15-25 år)
kr. 80 Børn (5-14 år)
kr. 0 Børn (0-4 år)

Café & natmad på Søndre Skole
Er du sulten efter aftenens strabadser,
vil der blive tændt op for grillen i skolegården på Søndre Skole kl. 22 til
kl.??.??, hvor vi vil sælge grillede pølser
og brød til gode stævnepriser.
På Søndre skole vil der være en café,
hvor der vil blive solgt kaffe/te, øl/vand,
kage, is, slik m.v. til fantastiske stævnepriser.
Caféen i Ravnsborghallen
Vi fra Bettinas Køkken i Ravnsborghallen (Caféen i Ravnsborghallen) holder
åbent fra mandag til fredag fra kl.
10.00-??.?? (dog undtaget onsdag, her
åbner vi først fra 18.30)
Der kan købes sandwiches og anden let
mad og om aftenen tændes der op i
grillen!
Derudover tilbyder vi 3 aftener imod
forudbestilling en dagens ret til kr. 75:
Mandag: Forloren Hare m/ Hasselbach
kartofler, flødesauce og gele
Tirsdag: Skipperlabskovs m/ rødbeder
og purløg
Fredag: Gl. dags oksesteg m/ kartofler,
skysauce, perleløg og agurkesalat

Stævnepriser KØST2017
Vi har som noget nyt i år, åbnet op for at ikke-medlemmer også kan deltage i
Landsstævnet. Medlemspris er gældende for medlemmer af Folkedans Danmark og
Spillemandskredsen.
Tilmelding åbner 1. februar 2017 på: køst2017.dk
Stævnemærke

Voksne fra 26 år
Unge mellem 15 og 25 år
Børn og unge fra 5 til 14 år
Børn under 5 år

Pris før
1. april

Pris efter
1. april

kr. 950
kr. 580
kr. 315
kr. 0

kr. 1150
kr. 700
kr. 420
kr. 0

Medlemspris*
før 1. april
kr. 790
kr. 525
kr. 315
kr. 0

Medlemspris*
efter 1. april
kr. 945
kr. 630
kr. 420
kr. 0

Udover muligheden for at købe “Endagsarmbånd” der gælder en hel dag og aften,
så har vi desuden også indført et “Legestuearmbånd” som giver adgang til stævnet
fra kl 19.30 og til morgensolen bryder frem.

Voksne fra 26 år
Unge mellem 15 og 25 år
Børn og unge fra 5 til 14 år
Børn under 5 år

Endagsarmbånd*,
dag og aften
Pris
Medlemspris
kr. 225
kr. 190
kr. 140
kr. 125
kr. 75
kr. 75
kr. 0
kr. 0

Legestuearmbånd*,
fra 19.30 til…
Pris
Medlemspris
kr. 120
kr. 100
kr. 55
kr. 50
kr. 25
kr. 25
kr. 0
kr. 0

Udover stævnemærket kan du
tilkøbe følgende:
Camping og skolelogi
Voksne fra 26 år

Samlet pris
kr. 315

Unge mellem 15 og 25 år

kr. 210

Børn og unge fra 5 til 14 år
Børn under 5 år

kr. 115
kr. 0

Camping - ekstrapriser

Samlet pris

Ekstraplads til vogn over
8m

kr. 210

Ekstraplads til fællestelt
6,5x8M

kr. 210

Ekstraplads til fællestelt
6,5x16M

kr. 420

T-shirts og andet
T-shirts voksne
Polo shirt voksne
T-shirts børn
Stævneemblem

kr. 120
kr. 160
kr. 85
kr. 45

*Endags stævnemærke/legestuearmbånd sælges alene på stævnekontoret
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Tirsdag 18. juli 2017

Stævneprogram KØST2017
OBS: Vi gør opmærksom på at vi tager forbehold for fejl og
ændringer ved alle ugens arrangementer.

Søndag 16. juli 2017
15:00-22:00
20:00-22:00

Indkvatering - Camping, Familiecamping,
Skolelogi
Spillemandslegestue

Mandag 17. juli 2017
07:00-09:00
08:00-09:30
08:00-22:00
09:30-11:00
09:30-11:00
10:00-11:30
10:00-12:00
10:00-12:00
11:00-12:30
11:00-12:30
12:45-13:05
13:05-13:15
13:15-14:15
13:30-17:00
14:30-16:00
14:40-15:10
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
15:10-16:30
15:10-16:30
15:10-16:30
15:15-17:00
15:30-17:30
16:00-17:30
16:00-18:00
16:00-18:00
16:30-18:00
18:00-19:00
18:30-23:30
19:00-20:00
19:00-20:00
19:00-22:00
19:30-21:30
20:00-22:00
20:00-22:00
21:00-23:00
21:25-21:30
21:30-23:30
22:00-00:00
22:00-00:00
23:59-02:00
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Morgenbuffet
Morgentur Vallø Slotshave
Stævnekontoret åbent
Træning Region Hovedstaden
Træning Region Sjælland
Udflugt Kjøge Mini-By
Byvandring i Køge
Udflugt Arkæologisk udgravning
Træning Region Midtjylland
Træning Region Syddanmark
Faneinstruktion
Optog fra KØS til Køge Torv
Stævneåbning
Udflugt til Gjorslev Gods
Musik på Køge Å
B&U stævneåbning
Byvandring i Køge
Opvisning og dans Region Sjælland
Udflugt Bryghuset Braunstein
Udstilling af hovedtøjer
Fart over feltet for store børn
Sanglege og lette danse for de yngste
Spilleworkshop B&U
Kør-selv-udflugt Engvang
Kursus: Koreografi
Træning Region Nordjylland
Begynderdans - Lindy Hop
Spillemandslaug på havnen
Træning til flashmob for unge
Aftensmad
Ungefest
B&U bowling for betweens
Lette danse for de yngste
Salgsudstillingen & Loppehjørnet
Opvisning / Legestue Hovedstaden
Bal / Åben scene
Familiedans
Dansemaraton
Stævneavis
Legestue Region Hovedstaden
Bal med orkester
Åben scene for B&U-musik
Natdans
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07:00-09:00
07:30-08:30
07:45-09:45
08:00-09:30
08:00-22:00
09:00-12:00
09:30-14:30
10:00-10:20
10:00-11:30
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-13:00
10:00-13:00
10:00-14:00
10:00-16:00
10:00-17:00
10:30-12:00
10:30-12:00
10:30-12:30
13:00-14:00
13:00-15:00
13:00-16:00
13:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-16:00
15:00-16:00
15:00-17:00
15:00-17:00
16:00-18:00
16:00-18:00
16:00-18:30
16:30-19:00
18:00-19:00
18:00-20:00
19:00-20:00
19:00-22:00
19:30-21:30
20:00-22:00
20:00-22:00
21:00-23:00
21:25-21:30
21:30-23:30
22:00-00:00
22:00-00:00
23:00-00:30
23:59-02:00

Morgenbuffet
Infomøde for Stævneudvalg, Styrelse mv
Byvandring i Køge
Morgentur Solgårdsparken
Stævnekontoret åbent
Orkesterprøve
Busudflugt til Stevnsfortet
Morgensang
Udflugt Kjøge Mini-By
Foredrag: Stevnsindsamlingen
Kursus: Danse fra Sydvestsjælland
Udflugt Arkæologisk vikingeborg
Udflugt Køge Maritime Modelbyg.
Kursus: Hedebobroderi - Dragværk
Kursus: Hedebobroderi - Tællesygning
Udflugt Fossiler i Klinten
Udstilling af hovedtøjer
Busudflugt til Stevns Klint
Lette danse for de yngste
Spilleworkshop B&U
Workshop for unge - Vild med konkurrencedans
Omvisning i Dragtudstillingen
Opvisning og legestue Region Hovedstaden
Workshop: Droner og Ostinater
Workshop: Musik fra Sydvestsjælland
”Snoresysler” v. dragtudvalget B&U
Kursus: Danse fra Stevnsindsamlingen
Kursus: De glemte danse
Kør-selv-udflugt Engvang
Musik på Køge Å
Opvisning Region Nordjylland
Opvisning Region Sjælland
Opvisning Region Syddanmark
Spilleworkshop for unge
Rundvisning i Køge Kirke
Opvisning og legestue Region Midtjylland
Udflugt Bryghuset Braunstein
Begynderdans
Spillemandslaug på havnen
Træning til flashmob for unge, inkl.Flashmob
Møde-hinanden-alle-sammen-grillfest B&U
Aftensmad
Byvandring i Køge
Lette danse for de yngste
Salgsudstillingen & Loppehjørnet er åben
Opvisning / Legestue Region Midtjylland
Bal til Sydvestsjællandsk musik
Familiedans
Dansemaraton
Stævneavis
Legestue Region Midtjylland
Bal med orkester
Åben scene for B&U-musik
Spillemandsmesse i Køge Kirke v. Jakob Koch
Natdans

Onsdag 19. juli 2017
07:00-09:00
08:00-22:00
10:00-10:20
10:00-10:30
10:00-10:30
10:00-10:30
10:00-10:30
10:00-10:30

Morgenbuffet
Stævnekontoret åbent
Morgensang
Opvisning plejecenter Region Hovedstaden
Opvisning plejecenter Region Syddanmark
Opvisning plejecenter Region Nordjylland
Opvisning plejecenter Region Sjælland
Opvisning plejecenter Region Midtjylland

10:00-12:00
10:30-12:00
11:00-11:30
11:00-11:30
11:00-11:30
11:00-11:30
11:00-11:30
11:50-12:00
12:15-12:30
12:45-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:00-16:00
14:30-16:00
14:45-15:30
15:00-16:00
15:00-17:00
16:00-18:00
16:30-18:30
18:00-19:00
19:00-22:00
19:30-21:30
21:00-23:00
21:25-21:30
21:30-00:00
21:30-23:59
22:00-00:00
22:00-00:00
23:30-02:00

Udstilling af hovedtøjer fra Hedebo og Stevns
Opvisningstræning B&U
Regionsopvisning på Havnen Region Sjælland
Regionsopvisning på Torvet Region Hovedstaden
Regionsopvisning ved Region Midtjylland
Regionsopvisning ved Region Nordjylland
Regionsopvisning ved Region Syddanmark
Alle mødes i Store Heddinge
Fællesdans i Algade Alle Regioner
Flashmob ved de unge på Torvet
B&U legestue på Torvet
Kirkekoncert med rundvisning
Alle Regioner mødes i Rødvig
Musik på Køge Å
Havnebal i Rødvig
Polkaplask på stranden
Rundvisning i Køge Kirke
Udflugt Bryghuset Braunstein
Spillemandslaug på havnen
Slut på Stevnsdagen/Mulighed for spisning i byen
Aftensmad
Salgsudstillingen & Loppehjørnet
Fælles Legestue!
Dansemaraton
Stævneavis
Bålhygge og sang B&U
Opvisning / Legestue Region Sjælland
Bal / Åben scene
Åben scene B&U-musik
Natdans

Torsdag 20. juli 2017
07:00-09:00
07:30-08:30
08:00-09:30
08:00-10:00
08:00-22:00
09:00-12:00
10:00-10:20
10:00-11:30
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-13:00
10:00-14:00
10:00-16:00
10:00-17:00
10:30-11:30
10:30-12:00
10:30-12:30
12:00-14:00
12.30-14.15
12:30-16:30
13:00-15:00
13:00-15:00
13:00-16:00
13:30-17:00
14:00-14:30
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00

Morgenbuffet
Infomøde for stævneudvalg, styrelse mv
Morgentur Vallø Slotshave
Byvandring i Køge
Stævnekontoret åbent
Orkesterprøve
Morgensang
Udflugt Kjøge Mini-By
Kursus: De glemte danse
Kursus: Roskildedanse
Udflugt Køge Maritime Modelbyggerlaug
Kursus: Strik med perler
Udflugt Fossiler i Klinten
Udstilling af hovedtøjer fra Hedebo og Stevns
Busudflugt til Stevns Klint
Workshop for de mindste - Sanglege & rytmik
Opvisningstræning B&U
Udflugt Arkæologisk udgravning af vikingeborg
Fælles frokost i B&U-lejren
Stævnekonkurrence for grupper og par B&U
Dansekonkurrence for grupper og par
Instrumentmagere fortæller
Opvisning og legestue Region Syddanmark
Workshop: Roskildemusik
Udflugt til Gjorslev Gods
Prøve et instrument B&U
Foredrag: Metalbroderede huer
Rundvisning i Køge Kirke
Kursus: Baldanse
Begynderdans Salsa
Kør-selv-udflugt Engvang
Musik på Køge Å
Opvisning Region Hovedstaden
Opvisning Region Midtjylland

14:30-16:00
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
16:00-17:30
16:00-18:00
16:00-18:00
16:00-18:00
18:00-00:00
18:00-19:00
18:00-19:00
18:00-20:00
19:00-20:00
19:00-22:00
19:30-21:30
20:00-22:00
20:00-22:00
21:00-23:00
21:25-21:30
21:30-23:30
22:00-00:00
22:00-00:00
23:59-02:00
Fredag

21. juli 2017

07:00-09:00
08:00-09:30
08:00-22:00
09:30-14:30
10:00-10:20
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-16:00
10:30-12:00
10:30-12:00
10:30-12:00
11:00-14:00
12:00-13:30
12:00-14:00
12:00-14:00
13:00-15:00
14.00-16.00
15:00-17:00
16:00-18:00
16:00-19:00
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:00-22:00
19:30-21:30
20:00-22:00
20:00-22:00
21:00-23:00
21:25-21:30
21:30-23:00
22:00-22:15
22:15-23:00
22:30-23:00
23:00-00:00
23:59-02:00
Lørdag

Workshop: Fede trin & seje moves
Byvandring i Køge
Instrumentværksted
Opvisningshold på torvet i Køge
Spilleworkshop B&U
Begynderdans
Spillemandslaug på havnen
Spilleworkshop for unge
Spisning og bal med herskabsdanse
Aftensmad
Fællesspisning
Betweenfest
Lette danse for de yngste
Salgsudstillingen & Loppehjørnet
Opvisning / Legestue Region Syddanmark
Bal til Roskildemusik
Familiedans
Dansemaraton
Stævneavis
Legestue Region Syddanmark
Bal med orkester
Åben scene B&U-musik
Natdans

Morgenbuffet
Morgentur Solgårdsparken
Stævnekontoret åbent
Busudflugt til Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Morgensang
Kursus: Stevnsdanse
Udflugt Køge Maritime Modelbyggerlaug
Udstilling af hovedtøjer fra Hedebo og Stevns
Lette danse for de yngste
Spilleworkshop B&U
Udenlandske danse B&U
Opvisning og legestue Region Nordjylland
Udflugt Kjøge Mini-By
Generalprøve Festforestilling
Kør-selv-udflugt Engvang
Kursus: De glemte Danse
Musik på Køge Å
Festforestilling
Begynderdans - Tango
Spillemandslaug på havnen
Aftensmad
Reception med Kommuner, Styrelser mv.
Fælles B&U-afslutning
Salgsudstillingen & Loppehjørnet
Opvisning/Legestue Region Nordjylland
Bal til Stevnsmusik
Familiedans
Dansemaraton
Stævneavis
Legestue Region Nordjylland
Afslutningsfarvelfællessang B&U
Åben scene B&U-musik
Faneinstruktion
Stævneafslutning
Natdans

22. juli 2017

07:00-08:30
08:00-12:00
08:00-12:00

Morgenbuffet
Afrejse
Stævnekontoret åbent
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SPILLEMANDSKREDSEN

Akkompagnement og skidtspil
Med Bent Melvej og Michael Sommer som instruktører
Inspirationskursus for spillemænd
Brenderup Højskole 10.-12. februar 2017
Emne: Akkompagnement og skidtspil
Er du vant til at spille til dans, men
mangler ideer til, hvordan du kan variere dit akkompagnement, vil der på
kurset være rig mulighed for at få udvidet din værktøjskasse med variationsmuligheder.
Kurset er en opfølgning på kurset i
2015.
Man behøver ikke at have deltaget i
kurset 2015 for at deltage i dette kursus
Kurset er niveauopdelt.

Michael Sommer. Spiller bl. a. i Jydsk
på Næsen. Har sammen med Ivan Damgård lavet Spillemandsmessen
Er en af de dygtigste til at lave en ”ad
hoc” andenstemme
Kursussted:

Brenderup Højskole, Stationsvej 54,
5464 Brenderup
Indkvartering:

På to-sengsstuer (der er sengetøj på
værelset)

Kursusindhold:

Ankomst/Afrejse:

Hvordan laver jeg 2. stemmer?
Hvordan laver jeg en obligat stemme?
Hvordan sekunderer jeg melodistemmen?
Hvordan akkompagnerer jeg en … eller
en …?
Værktøjs-emner som:
Harmonisering/kvintcirkel, tertsstemmer, sekststemmer, modstemmer , kontrasterende stemmer, voicesing
Stemmelægning, instrumentering, traditionel og kontemporær arrangement,
Rytmik, frasering, polyrytmik,
Hvordan laver jeg i en fart en brugbar
velklingende rytmisk 2. stemme, som
samtidig er enkel og musisk og dansevenlig.
Der er forskel på at sidde og have god
tid til at lave et arr. og så et hurtigt ad
hoc akkompagnement.
Lave akkompagnement til dansemusik
med rytmisk og melodisk frasering, god
puls og rytmik, betoninger, ”svikt” og
forskydninger. Energi-flow–interaktion.
Der er mange emner at tage fat på. Vi
kommer absolut ikke til at kede os.

10. februar 2017 kl. 19.00/12. februar
kl. 14

Instruktører:

Bent Melvej. Spiller i bl.a. Rasmus: folke-/spillemandsmusik gruppe, der har
eksisteret siden 1983, specialiseret i
dansk 1700 tals folkemusik.
IQ, Iversens Quartet: folkemusik, underholdningsmusik, Kaj Norman Andersen
m.m

Tilmelding:

På hjemmesiden spillemandskredsen.
dk. hvor du går ind under kurser og
derefter Inspirationskursus.
Alternativt til Ingolf på tlf. 28 60 47 37

Indkaldelse til generalfor
samling i Spillemandskredsen
Alle medlemmer af Spillemandskredsen indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling søndag den 5.
marts 2017 kl. 10.00 på Usserød Skole, Gl. Byvej 10, 2970 Hørsholm. Parkering sker på Lundevej (bag skolen)

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.		

6.		
7.		
8.		
9.

Tilmeldingsfrist:

15. januar 2017
Pris:

Kr. 1600,- for medlemmer af Spillemandskredsen
Kr. 2300, for ikke-medlemmer af Spillemandskredsen
Indbetales på konto nr. 9 736 158
(startkode 01)
Din tilmelding er først endelig registreret, når du har betalt.
Ved afbud:

Se kursusfolderen
Kursusleder:

Ingolf Ryom-Nielsen
Åesvej 19, Tvingstrup, 8700 Horsens
Tlf.: 28 60 47 37
E-mail: inryni@hotmail.com

10.
		

11.
		

		
12.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning forelægges til godkendelse
Fremlæggelse af det forløbne
års regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
fra foreningens medlemmer eller styrelsen
Fastsættelse af kontingent
Styrelsens arbejdsplan for det
kommende år
Valg af formand: Ingolf Ryom
Nielsen (modtager genvalg)
Valg af styrelsesmedlemmer:
på valg er Mette Dyekjær Pedersen (ønsker ikke genvalg)
på valg er Bjørn Kiilerich (ønsker ikke genvalg)
Valg af 2 suppleanter:
på valg er Claus Lisberg (modtager genvalg)
på valg er Hanne Eriksen (modtager genvalg)
Valg af revisor og suppleant
på valg er Henning Søndergaard
Andersen, revisor (modtager
genvalg)
på valg er Erik Nielsen, revisorsuppleant (modtager genvalg)
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt
være indgivet til formanden senest 1
måned inden generalforsamlingen.
Vi håber, at rigtig mange af Spillemandskredsens medlemmer vil
komme til spillemandstræffet og generalforsamlingen.
Spillemandskredsens styrelse
Bemærk Generalforsamlingen starter
kl. 10.00 - infomøde kl. 9.00

SPILLEMANDSKREDSEN

Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling
Søndag den 5. marts 2017 – lige efter den ordinære generalforsamling
(ca. kl. 11.00) på Usserød Skole, Gl.
Byvej 10, 2970 Hørsholm (Parkering
sker på Lundevej (bag skolen)
Eneste punkt på dagsordenen:
1.		 Afstemning om indkommet forslag fra styrelsen
2.		 Foreningens vedtægter skal tilpasses. Forlagets aktiviteter er
kommet ind under Spillemandskredsens som en salgsafdeling
med fortsættelse af salg. (= vedtægtsændring)
		 Begrundelse: Omstilling – se information i Trin og Toner nr.
4/2016, side 25.
Venlig hilsen
Styrelsen, Spillemandskredsen

REGION
NORDJYLLAND
Valg til regionsbestyrelse den
3. februar 2017 kl. 19.30.
Sted:

Centeret Vestergården,
Annebergvej 73, 9000 Ålborg

Spillemandstræf og
Generalforsamling
i Spillemandskredsen
3.-5. marts 2017
På Usserød Skole, Gl. Byvej 10, 2970
Hørsholm. Parkering sker på Lundevej
(bag skolen)

300,00 kr., som bedes overført via indbetalingskort type +01 konto 9736158
ved tilmelding.

WEEKENDENS PROGRAM
Fredag den 3. marts
Kl. 19.00-20.00 Ankomst og indkvartering på skolen
Kl. 20.00-22.00 Sammenspil under ledelse af Michael S.
ca.
Petersen
		
Herefter hyggeligt
samvær med lidt godt
til ganen

Indkvartering:

Foregår på skolen, og alle medbringer
selv madrasser/seng, soveposer/sengetøj, toiletgrej, håndklæder og lignende.
Hvis I ønsker at sove mere komfortabelt,
er I velkommen til for egen regning at
finde et andet natlogi. Der er mange
muligheder.
Forplejning:

Lørdag den 4. marts
Kl. 08.00-09.00 Morgenmad
Kl. 09.00-12.00 Workshop med Michael Graubæk, kaffe
Kl. 12.00-13.30 Frokost
Kl. 13.30-17.30 Workshop fortsat afbrudt af kaffe med
brød
Kl. 18.00-19.00 Aftensmad
Kl. 19.30-21.00 Legestue Michael
Graubæk som forspiller og
Kl. 21.00-21.45 Kaffepause med brød
Kl. 22.00-23.30 Legestuen fortsætter
Kl. 24.00		Natmad

Vel mødt!
På regionsbestyrelsens vegne.
Erik Vognsen Nielsen

Pris for hele weekenden:

Søndag den 5. marts
Kl. 08.00-09.00 Morgenmad
Kl. 09.00-10.00 Diverse informationer
fra regionerne og
Kl. 10.00		Generalforsamling i
Spillemandskredsen,
kaffe
Derefter ca. 12.00 Frokost og hjemrejse
Alle aktiviteter i hele weekenden foregår i kantinen.

Husk at oplyse, hvis der er ønske om
specialkost 
Tak til Hørsholm Folkedansere, der står
for alt det praktiske omkring spillemandstræffet og generalforsamlingen.
Foreningen er desuden vært ved
legestuen lørdag aften.
Tilmelding:

Husk at opgive medlemsnummer i Spillemandskredsen, instrument, navn og
adresse, også gerne telefon og e-mailadresse ved tilmeldingen.
Desuden eventuelle oplysninger om
diabetes, vegetar og lignende.
Bindende tilmelding senest lørdag den
11. februar 2017 til
Anne-Grete Jensen
Mail: angrjens@gmail.com
Tlf.: 24 60 63 98
Post: Egeskovvej 127, 7000 Fredericia

Hørsholm Folkedansere og
Spillemandskredsen afholder
Legestue med stort orkester under ledelse af Michael Graubæk
Lørdag den 4. marts kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole
Vi håber, at rigtig mange folkedansere
kommer til legestuen lørdag aften, hvor
det store og veloplagte spillemandsorkester spiller til dans. Se invitationen.
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FolkCollege Uge 26 - 2017 Kommentar
Spillemandskredsen og Folkedans Danmark lancerer hermed et
nyt initiativ, der har fået navnet FolkCollege.
FolkCollege er et kursus med fokus på Folk, Fællesskab og Fordybelse, og det er for alle unge mellem 16 og 25 år, der enten spiller, danser eller gør begge dele.
FolkCollege er udviklet videre fra Spillemandskredsens velkendte
ungdomslinje, de senere år kaldet BjerringBronx. Derfor vil der
stadig være velkendte moduler på FolkCollege for de unge spillefolk i form af rytmik og samspil samt faglig fordybelse (fælles med
Spillemandsuddannelsen), men disse moduler vil nu også være
der for unge dansere med rytmik og dans samt faglig fordybelse i
dansen (fælles med Spillemandsuddannelsen og FD's dansekursus). Endvidere vil der hver dag være U-Folk timer, hvor kun unge
dansere og spillefolk er sammen om et emne, en opgave eller et
projekt.
FolkCollege vil også samarbejde med de sideløbende kurser for hhv.
voksne spillemænd, voksne dansere samt danseinstruktørkurset.
Som ung danser eller musiker er FolkCollege en enestående mulighed for at være sammen med andre unge, der spiller og danser
folk (altså folkemusik og folkedans), kombineret med et stærkt fagligt indhold, der giver mulighed for fordybelse i eget instrument
eller egen dans.
FolkCollege tilbyder instruktører, som både er dygtige musikere og
dansere, og som også er professionelle undervisere:
Rasmus Nielsen – violin
Jesper Vinther Petersen – harmonika
Rune Pedersen - dans
FolkCollege foregår i uge 26 – 2017 på Nørgaards Højskole i Bjerringbro og varer fra lørdag den 24. juni til lørdag den 1. juli. Det
koster kun 1.500,- kr. at deltage inkl. ophold, mad, folk, fællesskab
og fordybelse. Så reserver allerede nu uge 26 i 2017, så du kan
komme på FolkCollege.
Info og tilmelding via www.spillemandskredsen.dk og
www.folkedans.dk

Kursusledere:
Trine Jordan Andersen (Folkedans Danmark). Tlf. 40379019
Mogens Cramer (Spillemandskredsen) Møllebakken 7, Ramløse,
3200 Helsinge, tlf. 48711979, mnc@terma.com

FolkCollege2017
- følg os på Facebook!
10.-12.02.17
Akkompagnement og Skidtspil
Brenderup Højskole, Brenderup
03.-05.03.17
Spillemandstræf
Usserød Skole, Hørsholm
05.03.17

SpillemandsGeneralforsamling
Usserød Skole,
kalenderen
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Det er en interessant betragtning, som Ulrick Moos
kom med i sit indlæg ”Med eller uden noder” i Trin
og Toner nr. 4
Jeg har også været i sådanne situationer, hvor vi
har brugt kursustid på at lære nye melodier udenad.
Efter at have fået dem lært – sådan nogenlunde, er
vi så begyndt at koncentrere os om ”tavet”.
Men hvis ikke man endnu er helt sikker på at spille
melodien udenad, så bruger man al sin koncentration om det, i stedet for at få lært at spille som en
spillemand.
I den undervisning, jeg fik som barn i klassisk violinspil, blev vi introduceret for ”Kreutzer Etüderne”,
som er en samling etuder, som vi skulle lære at
spille.
Når vi kunne spille noderne, blev de brugt til at øve
f.eks. forskellig strøg, betoninger, fingersætninger og
staccatospil. (Jeg skulle vist dengang have studeret
den nodebog noget mere.)
Jeg så forleden en samling små YouTube klip med
en klassisk violinist, som demonstrerede brug af
buen til forskellig spillestil. Han henviste netop på
et tidspunkt til ”Kreutzer” med ordene: ”Det kan I
nu øve på Kreutzer nr. 4”. Fordelen ved denne metode er netop, at vi ikke skal bruge vores koncentration på at huske/spille noderne, men på at bruge
buen, - altså om at få det rigtige tav.
Hvis nu dette skal overføres til vores spillemandsuddannelse, så skal vi bruge et af de stykker, som
alle i forvejen kan udenad. Der er nok et nummer i
”358”, som kan være velegnet. Dette stykke kan så
bruges som grundlag for øvelser i forskellig spillestil.
Hermed mener jeg ikke, at vi ikke skal bruge tid på
at lære at spille udenad; tværtimod. Det er jo meget
lettere at spille til dans, når man kan spille udenad.
Men hver ting til sin tid.
Niels Holm Larsen
Spillemandslauget Djursland-Mols

05.03.17
Ekstraordinær generalforsamling
Usserød Skole, Hørsholm
24.06.-01.07.17
Spillemandsuddannelse Bjerringbro
Nørgaards Højskole, Bjerringbro
24.06.-01.07.17
FolkCollege Nørgaards Højskole,
Bjerringbro

Spillemandsuddannelsen Bjerringbro
24. juni - 1. juli 2017
Sæt kryds i kalenderen! I uge 26 venter
en hel uge med spillemandsmusik på
Nørgaards Højskole i Bjerringbro, så det
er nu du skal reservere en del af ferien
til sommerens fede musikoplevelse –
nemlig Spillemandsuddannelsen i Bjerringbro. Lige som ved alle de foregående
kurser er fokus stadig på håndværket at
spille til dans. Det er en udfordrende disciplin, som ikke klares ved blot at kunne læse noderne, og derfor indeholder
Spillemandsuddannelsen en række forskellige fag, som fører kursisten frem
mod målet at spille til dans på en måde,
som giver den bedste oplevelse med
fællesskabet i musikken og dansen.

Årets temaer
I år vil der være to hovedtemaer, som er
gennemgående i kursets forskellige fag.
Disse temaer er altid forskellige dansetyper, og i år er temaerne:
• Hopsa
• Vals

Der er Instrumentalundervisning for Violin (2 niveauer) og Harmonika (2 niveauer). Desuden Klarinet-, Fløjte- samt
Kontrabas-instrumentalundervisning
med egne instruktører (solo og gruppeundervisning). Andre instrumenter som
guitar, mandolin, klaver, mv. er meget
velkomne og vil kunne vælge at deltage
på et af de nævnte instrument hold –
efter eget ønske.

Hvem kan deltage?
Spillemandsuddannelsen er både for
dig, der har været spillemand i mange
år, såvel som for dig der er forholdsvis
nystartet. For at få et rimeligt udbytte af
kurset bør man kunne spille gængse
melodier i ”358” som fx. nr. 343 Sekstur
på Række og nr. 660 Vals fra Himmerland samt kunne læse noder og spille
disse på eget instrument. Der arbejdes
både med ”358” samt løsbladsnoder,
der udleveres på kurset og bruges i f.
eks. instrumentalundervisning, workshops og orkesterspil.

Rullende Kursusform
Spillemandsuddannelsen er modulært
opbygget med en rullende kursusform,
der over en 4-årig periode bringer dig
igennem de basale dansetyper samt
spil til sang. Man kan starte, når man
ønsker det, og man skal ikke nødvendigvis deltage hvert eneste år. Endvidere kan man sagtens deltage mange flere gange end de 4 år, som kurset ruller
over – der er ingen begrænsninger. ;-)

Undervisningen
Undervisningen er bygget op omkring
forskellige fag, der giver dig som spillemand værktøjer til at kunne spille til
dans på en måde, som understøtter pulsen og rytmikken i dansen – til glæde
for dansebenene og ørerne, og som giver dig gode musikoplevelser.
Fagene omfatter rytmik, instrumentalundervisning, dansespil, workshops
samt orkesterspil for alle deltagere.

Kompetent Instruktørhold
Instruktører og undervisere på Spillemandsuddannelsen er alle både særdeles kompetente folkemusikere og undervisere. De har en bred forståelse for
formidling og videregivelse af, hvordan
musikken kan spilles, så den bliver
dansebar. Igen i år består instruktørholdet af:
• Johnnie Frederiksen, Harmonika (tidl.
Baltinget)
• Jesper V. Pedersen, Harmonika (Phønix, Baltinget m.fl.)
• Rasmus Nielsen, Violin (Trias)
• Bent Melvej, Violin (Rasmus, Iversens
Quartet)
• Birgit Alsdam Cramer, Klarinet
(Stry'fri)
• Annmarie Grams, Tværfløjte og
Blokfløjte (Tulja)
• Jesper Carlsen, Kontrabas
(Ostinatekspressen)

Kursus pris
Pris for Spillemandskredsens medlemmer: kr. 5.200,Pris for ikke-medlemmer: kr. 7.300,-

Tilmelding
Tilmeldingen er åben fra den 1. januar
til den 1. april 2017.
Gå ind på www.spillemandskredsen.dk,
klik på ”Kurser” i Hovedmenuen og klik
derefter på ”Spillemandsuddannelsen
Bjerringbro”. Scroll ned på siden – her
finder du online tilmeldingen. Indbetaling af kursusprisen kan ske på Giro
973-6158, evt. via din Homebank (vælg
kortartskode 01). Tilmelding er først
gældende, når betalingen er registreret.

Indkvartering
Det vil også i år være muligt at tilvælge
specialværelser mod tillægsbetaling. Du
kan vælge flg:
• Dobbeltværelse med opredning og
fælles bad = intet tillæg
• Dobbeltværelse med eget bad = tillæg kr. 400,- (kr. 200,- pr. person)
• Enkeltværelse med fælles bad = tillæg kr. 400,• Enkeltværelse med eget bad = tillæg
kr. 600,Specialværelser fordeles efter først til
mølle-princippet og i samarbejde med
FD's sideløbende danseinstruktørkursus.

Kursussted
Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9,
8850 Bjerringbro

Ankomst / Afrejse
Lørdag den 24. juni kl. 14.00-15.00 /
Lørdag den 1. juli efter farvelsang kl.
8.30

Kursusleder
Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramløse, 3200 Helsinge, tlf.: 48711979, mobil:
20239846, email: mnc@terma.com
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Region Hovedstaden
Seniorudvalget sammen med
Folkedanserforeningen Hjerter To
indbyder til legestue for sang og
danseglade ældre, pensionister
og andre interesserede.
Søndag d. 22. januar 2017
kl. 13.30-16.30
Stedet er Risbjerggård, Hvidovrevej 241,
2650 Hvidovre.
Buslinierne 132 og 200S kan benyttes.
P-pladser ved Risbjerggård.
Kom og få en hyggelig eftermiddag.
Dejlige sange fra folkedanser sangbogen med gode danse ind imellem
under ledelse af Morten Hansen med
musikledsagelse.
Pris: 70 kr. inkl. kaffe/te, boller og lagkage.
Tilmelding nødvendig til Lissy & Ole på
tlf. 43733198 eller Erik på tlf.
40282029, senest d. 15. januar 2017.
Med venlig hilsen
FD Region Hovedstaden
Seniorudvalg

Husk
Medlemsmøde og valg
Søndag den 29. januar 2017
kl. 13-17 I Centerhallen i Allerød.
Se Regionens hjemmeside.
Vel mødt!

Region Syddanmark
Dans og musik i Tivoli 2017
Så har vi fået en dato hvor vi igen har
mulighed for at vise folkedans og musik
i Tivoli. 11. juni 2017
Det er FD Region Hovedstaden en stor
glæde at kunne tilbyde endnu en gang
folkedans og tilhørende musik i Tivoli,
hvor alle har mulighed for at komme og
vise deres kunnen.
Da ikke alle foreninger har mulighed for
at stille et foreningshold, er det i lighed
med 2016 muligt at tilmelde sig et regionshold. Dette sker til Regionernes
danseudvalg eller formænd.
Når jeg kender omfanget af tilmeldte,
vil der blive lavet et program.
Meld hurtig tilbage så det ikke bliver i
sidste øjeblik programmet skal laves.
Det er også muligt at stille op, hvis foreningen bruger andet end dragter, men
vi vil gerne opfordre til at så mange
som muligt bruger dragten, det giver et
flot billede at se på.
Alle der optræder på scenen vil få entrebillet u/b, der vil i lighed med sidst
også være rabat for gæsterne fra foreningerne.
Hilsen
Leif Madsen, formand
FD Region Hovedstaden
mobil +45 23721819

Spillemandskursus
Lørdag den 25. februar afholdes
Spillemandskursus og legestue.
Se Regionens hjemmeside.

Mødet finder sted i Nr. Hostrup Forsamlingshus, Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro Søndag den 22. januar 2017 kl. 10.00. Mød op
og vær med til at bestemme, hvem der skal
repræsentere din landsdel.
Program

• Velkomst
• Underholdning ved Ole Sünksen, violin, og Finn Jepsen, klaver. ”Sjov i gaden”
• Indlæg fra Regionsbestyrelsen
• Kom og lad os få en god snak om
fremtidig virke
Regionsvalg

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Styrelsens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fremlæggelse af arbejdsplan og
budget
6. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen
		 På valg er:
		1. Hilmar Mikkelsen
		 2. Edit Havgaard Rose
		3. Åben
7. Info om valgresultatet
8. Eventuelt
Valgregler:

Region Sjælland
Medlems- og valgmøde
lørdag den 14. januar 2017
kl. 10-16 i Ahornhallen, Ahorn
Alle, 4100 Ringsted.
Foredrag om dans og sundhed ved forsker Helle Winther, medlems- og valgmøde, information om KØST2017 og
træning af stævnedanse.
Se www.folkedans.dk.
Alle er velkomne.
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Hver forening har 2 stemmer (behøver
ikke at sidde i bestyrelsen), og der kan
kun afgives én stemme pr. person. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgperioden er 2 år. Forslag skal være regionsbestyrelsen i hænde senest 15. januar.
Tilmelding

Senest 5 dage før mødet til Kaj Friis mail: kajfriis@hotmail.com - tlf. 2247
7491
Med venlig hilsen
Hilmar Mikkelsen, Edit Havgaard Rose,
Hans Ole Andersen, Kaj Friis, Hans Peter
Rose og Anne-Grete Jensen.
NB: Vi sørger for formiddagskaffe og brød
Tag selv frokostmadpakken med – vi giver en øl/vand. Vi glæder os til at se jer.

REGIONERNE

Danseudvalget i FD Region Syd
inviterer til fællestræning

SØNDAGSMOTION - Legestue for
alle 45++

Har I tilmeldt jer til Regionsmesterskaberne? … eller vil I tilmelde jer?
- eller har I bare lyst til at prøve hvordan sådan noget foregår?
Så er dét her en mulighed for at få gode
råd til jeres egen træning.
Instruktøren er Rune D. Pedersen, - en
velkendt instruktør fra Fyn. Rune har
gennem flere år været aktiv inden for
konkurrencedans, og giver her sin erfaring og gode råd videre til jer.
Og det er Jonas Kongsted, der står for
musikken.

Seniorudvalget i Region Syddanmark
kalder alle danseglade personer i alderen 45++ til legestue søndag den 5. februar 2017 i Nr. Hostrup Forsamlingshus, Nr, Hostrupvej 29, 6230 Rødekro.
Lokale danseinstruktører fører dig gennem dansene og spillemandsorkesteret
styres af Vibeke Lindberg Kristensen –
spiller du på et instrument, er du også
velkommen.
Vi begynder dansen kl. 13.30 – danser
ca. 1 time – drikker kaffe eller the, spiser boller og lagkager – synger et par
sange – danser igen frem til kl. 17. Det
bliver helt sikkert en fantastisk eftermiddag – så husk at sende din tilmelding senest den 13. januar til Else Marie Gram – mobil: 2663 1555 – eller
mail til hjortebro@hotmail.com – eller
til Gudrun Johnsen – mobil: 2146 8175
- mail til gudrun@gkjohnsen.dk
Er du medlem af Folkedans Danmark
(FD) er din pris blot kr. 70,00 for hele
eftermiddagen – Er du ikke medlem af
FD, må du betale kr. 90,00 for eftermiddagen. Beløbet betaler du ved indgangen.
Husk ved tilmelding at oplyse navn –
medlemsnummer og hvilken forening,
du danser i.
Læs mere på www.folkedans.dk – se
under Syddanmark, Aktivitetskalender
2017
Håber, vi ses i Nr. Hostrup
Seniorudvalget i region Syddanmark,
Folkedans Danmark

Træningerne vil foregå:

• lørdag d. 21. januar 2017 og lørdag d.
18. marts 2017
• i tidsrummet 13.00 -17.00
• træningsstedet bliver på Østergade
33 i Middelfart, i salen.
HUSK!!!
• Dansesko
• Drikkevarer
• Eftermiddagskaffe
Tilmelding til 1. træning senest d. 7.januar 2017
Tilmelding til 2. træning senest d. 4.
marts 2017
Tilmelding til Hans Peter Rose
+45 2325 2799
blomster@bbsyd.dk

Kom til Rødding Højskole
Hvis du ikke har været på Rødding Højskole og oplevet aktiviteten Højskoledag for ”dansere i den modne alder” får
du chancen fredag den 7. april 2017 i
tidsrummet 10 til 17. Vi inviterer til dansekursus – sangtime – legestue og naturligvis forplejning hele dagen. Danseinstruktør er Birthe Jørgensen og instrumenterne betjenes af orkesteret ”Grus i
Maskinen” – det bliver en forrygende
dag, du sent vil glemme.
Er du medlem af Folkedans Danmark
betaler du kun kr. 385,00 for HELE dagen – er du ikke medlem kan du komme med for blot kr. 410,00.
Vi har max. plads til 110 deltagere – tilmelding efter først til mølle.
Tilmelding og betaling senest den 10.
marts 2017 til: Inger Gigl - mobil 2674
3537 – mail til inger.gigl@gmail.com –
eller til
Gudrun Johnsen - mobil 2146 8175 –
mail til gudrun@gkjohnsen.dk
Indbetaling til Nordea konto: Reg.nr.
2005 konto 0749178434
Husk ved tilmelding at oplyse navn –
medlemsnummer og hvilken forening,
du danser i.
Læs mere på www.folkedans.dk – se
under Syddanmark, Aktivitetskalender
2017
Vi glæder os til at se dig …
Seniorudvalget i region Syddanmark,
Folkedans Danmark
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Region Syddanmark

Region Midtjylland

Asserballe Folkedansere
Dansekursus

Regionsopvisning til
Landsstævnet i Køge-Stevns 2017

Medlemsmøde Folkedans
Danmark Region Midtjylland

Instruktør: Birthe Jørgensen
Forspiller: Bodil Gormsen
Dato: Søndag den 19. marts 2017 kl.
14:15 – 17:15
Sæt X i kalenderen
Tema: Polka – sjove, gode, anderledes
og måske nogle ikke så ofte dansede
danse med polka

Danseudvalget vil gerne samle danserne i Region Syddanmark til et samlet
Regionshold, og vi håber, I vil bakke
op.
Danseinstruktør bliver Anine & Jan Todsen med Dorthe Hoffland som forspiller.
Der bliver træninger 3 steder i regionen. Det er tanken, at der øves 2 aftener ude på de 3 lokaliteter, og at alle
samles i Trekantområdet til den 3. træning. Aftaler om lokaler og datoer ikke
på plads på nuværende tidspunkt, men
vil blive offentliggjort hurtigst muligt:
sendes pr. mail til foreningsformænd,
lægges på Region Syddanmarks hjemmeside og bringes i Polka Posten.
I år vil arrangørerne af Landsstævnet
forsøge sig med en dansemaraton, så
der bliver danset så mange forskellige
danse som muligt under stævnet. Regionen er blevet tildelt en liste med danse, som Anine og Jan har plukket i, og
resultatet er blevet:

Du og din forening indbydes hermed til
Medlemsmøde for alle medlemmer af
Folkedans Danmark i Region
Midtjylland Søndag den 22. januar kl.
13.00, i Fritidscenter Skovvang,
Skovvangsvej 127, 8200 Aarhus
Kom frem med jeres meninger om regionens arbejde, så mød talstærkt op.
OBS: kl. 10.00 - 12.00 vil der være træning både for Øst og Vest holdet til
Landsstævnet i Køge
Tag madpakken med så kan vi spise
frokost sammen inden medlemsmødet

Program:

10:15 Spillemandskursus – DGI
14:15 Dansekursus FD og DGI (samarbejde)
Sted: Efterskolen EPOS, Færgevej 5,
6440 Augustenborg, Als
Det vil være dejligt at se rigtig mange
her på Als, og vi har lavet tider med
mulighed for at komme med BøjdenFynshav færgen
Færgetider:

Afgange:
Bøjden kl. 13.00 Fynshav kl. 18.00
Afgange:
Ærø kl. 11.55
Fynshav kl. 18.30
Pris: 60,00 for medlemmer af FD – Kaffe er inkluderet i prisen
75,00 for ikke medlemmer – Kaffe er
inkluderet i prisen
Tilmelding: Senest 5. marts 2017 til
Annette 23242802 a.luice-hjr@mail.dk
Asserballe Ungdomsforenings
Folkedansere i samarbejde med
FD Region Syddanmark og DGI Syd

Dans
Lette Hans
Vesterbo-Trekant
Sjællandsturen
Sundeved Sextur
Alsinger Sextur
Fandango
Den med Øjnene
Mølleturen

Egn
Nordfyn
Vejle Vesteregn
Vejle Vesteregn
Avnbøl
Stolbro
Guderup
Oksbøl
Oksbøl

Nr.
85
329
333
312
312
317
626
632

Med venlig hilsen
Danseudvalget Region Syddanmark
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Program:

Velkomst
Medlemsmøde - se dagsorden herunder
Gratis kaffebord
Dagsorden:

1)

Valg af dirigent og referent (Erik
Søjborg foreslås som dirigent, og
Leif B. Andersen som referent)
2) Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år inkl. regnskab
3) Indkomne forslag
4) Fremlæggelse af arbejdsplan for
følgende år inkl. budgetforslag
5) Valg af medlemmer til Regionsbestyrelsen (2 år) på valg Kamma
Hansen, Leif B. Andersen og Erling
Jakobsen, desuden kan der vælges
2 nye medlemmer
6. Eventuelt
Indkomne forslag skal være formanden
i hænde senest 8 dage før mødet.
Hver forening har 2 stemmer, og der
kan kun afgives én stemme pr. person.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
Tilmelding senest den 14. januar 2017
til: Erling Jakobsen, Præstevænget 13,
8830 Tjele, tlf. 40 14 90 59
eller pr. mail. cej@jakobsen.mail.dk
Med venlig hilsen bestyrelsen i
Folkedans Danmark,
Region Midtjylland

Indbydelse til gennemgang af
konkurrencedanse
Som optakt til Regionsmesterskaberne i
Region Syd, tilbydes der gennemgang
af dansene den 05. februar, samt rettelse af evt. skønhedsfejl.
Tid og sted: Trepas Hallen, Vævervej
10, 8800 Viborg, 13.00 - 16.00
Instruktør: Anette Klint Dahlstrup
Spillemand: Poul Erik Damgaard
Pris: Pris for deltagelse kr. 50,00/person
Medbring: Kaffekurv, skiftesko og godt
humør
Tilmelding: Tilmelding nødvendig senest den 18. januar 2017 til, Conny Jakobsen tlf. 23 47 13 59 dog helst på
mail cej@jakobsen.mail.dk
Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os
ret til at aflyse arrangementet.
Danseudvalget
Region Midtjylland

Sommerstævne 2017 i Viborg
Så kan man få afprøvet, om man skal til
Landsstævnet i Køge, man kan nemlig
komme til Sommerstævne i Viborg og få
prøvet om et stævne er noget, man har
lyst til.
Stævnet er den 16. – 17. og 18. juni
2017 på Vestervang Skole, man kan enten overnatte på skolen (skole logi) eller man kan tage campingvogn/telt med
og campere på fodboldbanen.
Programmet kommer senere.
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen
Glæder os til at se jer i 2017
Bestyrelsen Region Midtjylland

Stævnetræning til Køge 2017

Dansedag i Lunden

Så er tiden kommet til at man skal tage
stilling til, om man skal med til Landsstævnet i Køge 2017, og selvfølgelig
skal man det, og selvfølgelig skal man
også deltage i regionens opvisninger.
Træningerne er i 2017 blevet delt i 2
hold og 2 forskellige opvisninger.
Region Midt Østholdet, med Pia Vesterholm som instruktør, træner:
Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej
127, 8200 Aarhus den 8. – 22. juni og
06. juli 2017 kl. 19.00 – 21.30.
Region Midt Vestholdet, med Conny Jakobsen som instruktør, træner:
Karup Skole Genvej 2, 7470 Karup 07. –
21. juni og 05. juli 2017 kl. 19.00 –
21.00
Temaet for 2017 er Danse Marathon.
Det er ikke ensbetydende med at man
skal danse 24 timer i døgnet, men at
dansene, som står i 358, minus gengangere vil man prøve, om man kan nå
at danse under hele landsstævnet, antallet af danse er 600 som så er blevet
fordelt på de enkelte regioner.
Region Midtjylland har fået ca. 100 danse, så derfor har vi delt Regionen i 2.
Skal vi så ikke prøve om vi kan blive
det største Regionshold igen, som vi var
engang.
Ved medlemsmødet den 22. januar kan
få prøvet dansene fra kl. 10.00 til
12.00.
Med venlig hilsen
Danseudvalget
Region Midtjylland

Så er der lagt op til, at man kan få lov
til det man gerne vil som folkedanser,
nemlig at danse en hel dag
Kom i Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg lørdag den 11. februar 2017 fra
kl. 1300 – 23.00 til ”En dag i Menuettens Tegn” med Gert Højen Hansen og
Tom og Allan
kl. 13.00 – 17.00 Kursus kun afbrudt af
kaffepause
Kl. 17.00 – 19.00 Aftensmad, mad kan
købes, bestilles ved tilmelding
Kl. 19.00 – 23.00 Legestue også med
Gert Højen Hansen og med kaffepause
midtvejs.
Priser: Prisen for kurset inkl. kaffe
95,00
Legestuen incl. kaffe 95,00
Aftensmad bestilles ved tilmelding
70,00. I alt for en hel dag med dans og
mad 260,00
Alt sammen i danske kroner, det er billigt for en hel dag med dans og sjov.
Tilmelding senest den 01. februar 2017
til Conny Jakobsen cej@jakobsen.mail.
dk, kaffe og mad bestilles ved tilmelding.
Øl og vand kan købes til rimelige priser.
Ved for få tilmeldte forbeholder vi os ret
til at aflyse arrangementet.
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Region Nord
Medlemsmøde
Medlemsmøde med valg til Regionsbestyrelsen Lørdag den 7. januar 2016 kl.
13.30 i Grindsted Hallen, Hammervej
90, 9310 Vodskov.
Dagsorden ifølge vedtægterne se mere
på www.folkedans.dk >Region Nordjylland.
Alle medlemmer i Region Nord er velkommen.
Hver forening har 2 stemmer ved personligt fremmøde.
Der serveres kaffe og kage.
De bedste hilsner
Kirsten Svendsen
Region Nord

”Baldanse”
Har du lyst til at danse, så indbyder
Sammenslutningen og Region Nord til
tre danseeftermiddage med gennemgang af:
Kronprinsesse Ingrid kvadrille
Jubilæumsvalsen fra 2007
Francaisen fra Møn
Forskellige ”fyld på” danse
Søndag den 8/1, 22/1 og 5/2 2017 kl.
13.30 – 16.30 på Sæbygårdskolen, Sæbygårdvej, Sæby.
Instruktører: Trine Andersen, Inger Jensen, Ture Andersen og Vita Ugilt
Spillemand: Bruno Borella
Pris: 150 kr. pr. person (for 3 gange)efter den 15. dec.: 200 kr. pr. person (for
3 gange)
Medbring: Kaffe og sangbogen
Bindende tilmelding senest den 15. december til Vita Ugilt, Tlf. 98 46 25 33/
28 60 36 45, Vita.Ugilt@pc.dk
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Danseudvalget i Nordjylland
inviterer alle til Kyndelmissefest
lørdag den 28. januar 2017 kl. 19:3023:30. Kulturhuset, Rådhuspladsen 2,
9300 Sæby.
Spillemandskredsen Nordjyllands spillemænd spiller op til legestuen, som instrueres af Inger Jensen og Ture Andersen på skift.
Midt på aftenen er der kaffepause og
lidt fællessang samt underholdning ved
Mindst 4 (spiller folkemusik med rødder
i irsk, skotsk, svensk og dansk musik)
Entre inkl. kaffe/te og brød kr. 75,Maks. deltagerantal: 130
Bindende tilmelding senest den 21. januar 2017 til: Vita Ugilt tlf.: 98 46 25
33 / 28 60 36 45, Vita.Ugilt@pc.dk
Medbring folkedansersangbogen.

Dragtdag 2017
Dragtudvalget i Region Nord har ikke på
nuværende tidspunkt truffet aftale om
dragtdag i 2017. Meddelelse vil komme
i senere nr. af Trin & Toner og på hjemmesiden.
På dragtudvalgets vegne
Inger Thorup
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Regionsmesterskab
Der afholdes regionsmesterskab i Region Nord søndag den 26. marts 2017 i
Kulturhuset, Rådhuspladsen 2, 9300
Sæby, kl. 14.00-16.00.
Folkedans Danmarks konkurrenceudvalg har udvalgt følgende danse:
Dans
Bette Met´
Udøbt
Skære
hakkelse

Hæfte
27 gamle
folkedanse 20
Salling 14
Hardsyssel 13

Nr. i ”358”
løsblad
263
592

Konkurrenceudvalget vælger også dommere. De tre bedst placerede par præmieres med medalje. De fire bedst placerede får invitation til at deltage i
”Landsfinale” for regionsmestre.
Deltagerne skal være medlem af Folkedans Danmark eller Spillemandskredsen og man skal være iført folkedragt.
Pris: Gratis ved tilmelding inden den 1.
jan. 2017, herefter 150 kr. pr. par, betales ved tilmeldingen.
Tilmelding skal ske elektronisk på
www.folkedans.dk senest den 1. feb.
2017.
Hvis der er interesse for fællestræning,
arrangeres dette. Henvendelse herom
til Vita Ugilt, Vita.Ugilt@pc.dk Tlf. 9846
2533
Hilsen
Danseudvalget i Region Nord

MEDLEMMERNE

Tillykke

Inge-Merete og Jørn Heltoft
60 År i FFAO
Tidligere formand for LDF nu FD, Jørn
Heltoft og hustru Instruktør Inge-Merete
Heltoft, har i 60 år været medlem af
(FFAO) - Folkedanse Foreningen for AarSvendborg Folkedansere 80 år.

Jubilæumsfest
søndag den 5. marts 2017 I Midtbyhallen kl. 11.30 – 17.30, Johannes.
Jørgensensvej 10, Svendborg.
Kl. 12.00 velkomst. Buffet, kaffe og
lagkage.Drikkevarer for egen regning.
Underholdning, legestue v. Lone Schmidt

Mindeord
hus og Omegn. Ved foreningens "Rystesammen Fest" den 14. oktober 2016 markeredes begivenheden med overrækkelse af Dekoration og 60 års Diplom.
Inge-Merete og Jørn har i 10 år været
æresmedlemmer i foreningen, og har
deltager aktivt i dansen hver torsdag aften indtil for nylig, men trætte ben har
gjort, at de nu tager stolen frem til dansegulvet og ser på, men deltager dog aktivt i kaffepausen. Dog har Jørn på det
sidste medbragt sin violin, og ynder nu
at spille sammen med Pernille og Frank
til dansene. Den gamle mester kan skam
endnu. Arkivet i hovedsædet i Odense
har de lagt bag sig, hvor de begge havde nogle arkivjobs at varetage.
Medlemmer og bestyrelse i FFAO, ønsker for dem, at de i mange år endnu,
kan komme og være en aktiv del af foreningen. Tak til Inge-Merete og Jørn for
deres 60 år i foreningen.
Af Finn Jørgensen FFAO

Pris kr. 200,00 pr. person, indbetales
senest d. 12. februar på konto nr. 08153531276867. Husk navn og forening.
Se menu og program på
www.svendborgfolkedansere

Legestue
m. Nordfynsk kæmpe-kaffebord hos
Særslev Folkedansere lørdag den 25.
februar 2017 kl. 19.30 i NFE-hallen,
Østergade, Særslev, 5471 Søndersø.
Parkering ved Efterskolen eller ved den
gamle hal.
Legestue v/ Lone Schmidt og Jesper
Vinther Petersen.
Pris: 80 kr. for legestue og kagebord med
medlemmernes kagespecialiteter.
Medbring kaffe, sangbog og bløde sko.
Spillemænd indbydes til samspil med
Jesper kl. 15.30 i NFE-hallen.
Foreningen sørger for opvartning af
spillemænd.
Tilmelding senest 17. februar til Inger
Ploug, tlf. 2947 8885, ingerp@saknet.dk
eller Anne-Grete Hansen, tlf. 6089 1477,
agh.spejder@gmail.com

Bente og Jens Jensen
Ønskes stort tillykke med
sølvbrylluppet den 17. august
Vi siger tusind tak for de 20 år I har ledet og spillet for børneholdene, vi håber på mange flere. I er ildsjæle inden
for folkedansen, især børn og unge
dansere og spillemænd.
I år er det 11. gang at Jens er primusmotor for B&U kursus for børn/unge
spillemænd og dansere, som hvert år er
en stor succes.
Stort tak fra både voksne og børn i
Sdr. Felding og omegns folkedanserforening

for Jørn Nødskov
Jørn Nødskov afgik ved døden d. 30.
oktober 2016 i en alder af 82 år.
For Jørn var folkedansen meget vigtig
og blev kun overgået af familien og arbejdet.
Jørn og Gitte begyndte at danse folkedans i Karup i 1970 og fortsatte med at
være medlem og danse - kun afbrudt af
en udstationering i Norge. Jørn var således medlem af foreningen i 41 år.
For Jørn var det naturligt at være aktiv,
hvorfor han blandt andet havde følgende tillidsposter:
• medlem af Landsforeningens styrelse
fra 1977-1985,
• medlem af bestyrelsen i Karup Folkedanserforening i 1991-92,
• formand for Karup Folkedanserforening 1992-2008,
• kasserer i regionsbestyrelsen 20062015,
• medlem af styrelsens PR udvalg.
Ud over disse tillidsposter har Jørn også
ydet en stor indsats for Landsforeningen, nu Folkedans Danmark, hvor han
var en stor støtte for Gitte i den periode,
hun var formand for Landsforeningen,
ligesom Jørn hjalp Landsforeningen
med mange forskellige arbejder, herunder EDB-opgaver, julekalendere og
publikationer så som programmer til
DM mv.
En stor repræsentant for folkedansen
har sagt farvel.
Æret være Jørns minde.
Karup og Omegns
Folkedanserforening
Erik Søjborg
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Rekordår
- aldrig har vi haft så mange børn og unge til danse- og spillemandskursus!

Lørdag d. 12 november 2016
En skøn dag på Sdr. Felding skole er
ved at gå på hæld. Tilbage klokken
03.23 sidder vi tre nattevagter og nyder, at børnene stadig smiler, danser og
spiller spillemandsmusik.
I dag har 23 livlige spillebørn og 48 friske dansebørn været på kursus i Sdr.
Felding, hvilket er de fleste deltagere
kurset har haft nogensinde. Her har de
sunget, grint, spillet, danset og haft en
fest.
Tidligere på dagen har børnene været
delt ind i grupper efter niveau, så der
var plads til alle. Børn og unge er i spillemandsgrupperne blevet udfordret og
har lært nye melodier med og uden noder. Om aftenen spillede de til dans,
hvilket er ret unikt, når nogle af børnene prøver det for første gang. Et nyt initiativ blev taget af en instruktør, hvor
børnene på tværs af alder og spille36

mandsgrupper spillede et stort fællesnummer. Det var noget der gav gåsehud, og man så hvordan de yngste spillebørn kiggede fascinerede på de unge
musikere.
Danserne mødte ind til fællessang og
frokost, hvorefter de blev delt ind i to
forskellige hold. Ifølge vores spillemænd var alle dansere meget engagerede, og holdt ud til de sidste minutter.
På trods af en stor aldersspredning på
holdene var de gode til, at hjælpe hinanden og venskaber voksede. Danserne
lyste af gensynsglæde og koncentration, når de bevægede fødderne hen
over gulvet i et polkatrin.
Som sædvanlig var der midt på dagen
en pause, hvor børnene var delt ind i
hold på tværs af danse- og musikgrupper. Her blev børnene i fællesskab udfordret til, at udføre forskellige aktiviteter såsom; at lave to holdmedlemmer
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om til mumier af toiletpapir og lave
bogstaver af mennesker på jorden. Der
var grin, latter og godt humør!
Forbi os på nattevagten kommer nogle
af børnene og vi spørger efter tre ord,
som beskriver dagen. De lyser op, smiler og siger straks; fed, sjov og det bedste nogensinde. Andre synes det har
været udfordrende, men de siger det
med et smil på læben. Børnene kommer
med armene om hinanden og et barn
fortæller, at det er fedt at møde gamle
venner. Samtidig tilføjer en anden, at
det er fedt at møde nye. I starten er
nogle børn generte og nervøse, men
det er tydeligt, at børnene går herfra
med nye venskaber og de snakker allerede om, at de skal ses igen til næste
år, som bliver den 11. og 12. november!
Skrevet af: De glade nattevagter

B&U

Konkurrencer
i folkedans for B&U
Ved B&U-stævnet i Tårs i Vendsyssel
den 29. april 2017 og ved Det Sjællandske børne- og ungdomsstævne 12. juni
2017 i Køge, vil der begge steder blive
holdt konkurrencer i folkedans for B&U.
Man tilmelder sig på konkurrencedagen, ved at udfylde og aflevere en tilmeldingsseddel senest en time før konkurrencen starter. Tilmeldingssedlen
udleveres på stævnedagen, eller I kan
hente den i forvejen fra www.folkedans.dk under ”Aktiviteter-Konkurrencer-Konkurrencer for Børn og Unge”.
Det er også her I kan finde reglerne for
konkurrencerne og noder/beskrivelse til
løsbladsdansen.
Der vil blive konkurreret i 3 rækker.

B OG U DANS, VIBORG
FYLDER 10 ÅR
Det skal fejres, og det gør vi med legestue for alle børn og unge
Søndag den 22. januar kl. 13.30-16.00/18.30
I Trepas aktivitetshal, Vævervej 8, Viborg.
Kom og vær med til en hyggelig og sjov dansedag i Viborg.
Kl. 13.30 -16.00 skal vi danse forskellige danse, flere af dansene vil
blive danset i to udgaver, så alle kan være med, både små og store,
øvede og mindre øvede dansere.
Vi skal også drikke sodavand eller kaffe og spise kagemand.
Kl.16.00 siger vi farvel og tak for i dag til børn under ca. 11 år.
Kl.16.15-17.30 danser vi lidt sværere danse, tilrettelagt for unge fra
ca. 11 år.
Kl. 17.45 spiser vi Pizza med dem som har lyst.
Kom og hjælp os med at lave et brag af en fest for børn og unge.
Hvis du hellere vil spille end danse, er du velkommen til at tage dit
instrument med.
Pris: 25,- kr. pr. pers. (betales ved ankomst.)
Pizza koster 25,- kr. pr. person. (Bestilles ved tilmelding, betales ved
ankomst.)
Tilmelding senest den 14.1.2017.
Til Dorte: Tlf. 22671142 eller mail: dmboejesen@fiberpost.dk
PÅ GENSYN I VIBORG DEN 22. januar.

Række 1, deltagere i alderen 6 til
9 år konkurrerer i:
Kom Julie vi går. Løsbladsdans. Beskrivelse og noder kan findes på www.folkedans.dk.
Lotte gik fra Randershæftet og nr. 234 i
nodebogen.
Bemærk at der er sket en udskiftning af
en dans, fra det du måske allerede har
set.

Række 2, deltagere i alderen 8 til
12 år skal danse:
Per Lille-Lav's Polka fra Legestuen. Nr.
446
Prinsens Polka fra Møn. Nr. 199

Række 3, deltagere i alderen 11
til 15 år.
Skomagerhopsa fra Legestuen. Nr. 438
Fandango – Odsherred fra Sjælland. Nr.
227
Træn dansene i løbet af sæsonen, så
der kan blive rigtigt mange deltagere i
konkurrencerne.
Konkurrenceudvalget
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BARNLEK 2017
Så har Nationalkomitéen været til møde
om sommerens stævne i Klaksvik på
Færøerne, og vi er nu klar til at give jer
en masse information.
Stævnet starter torsdag d. 6. juli. Færingerne forventer, at alle er ankommet
onsdag aften. Da der på Færøerne kun
er én lufthavn, vil det være muligt at
ankomme og bo på skolelogi allerede
fra om søndagen (d. 2. juli) og frem til
om tirsdagen efter stævnet (d. 11. juli).
Der vil blive arrangeret shuttlebusser
fra lufthavnen, som man skal tilmelde
sig på tilmeldingsblanketten. Vi kender
ikke prisen herpå endnu.
Det er også muligt at sejle til Færøerne
fra Hirtshals, og dermed at have egen

bus med derop, hvilket også vil give
noget mere frihed i forhold til at køre
ud og opleve på egen hånd før og efter
stævnet. Ønsker man at sejle derop
med egen bus, er det dog vigtigt at
booke plads på færgen i god tid.

ikke før efter sidste tilmeldingsfrist. Vi
opfordrer naturligvis alle, der ønsker at
deltage i stævnet, til at tilmelde sig. Der
vil komme mere information om, hvordan tilmeldingen kommer til at foregå
lige efter jul.

Tilmelding til stævnet åbner 15. januar,
og sidste tilmelding er 1. marts. Der er
begrænset antal deltagere, og skulle
det ske, der kommer flere tilmeldinger
end vi har pladser, bliver det Nationalkomitéen, der sorterer i deltagerlisten,
og det vil naturligvis være børn i den
rette aldersgruppe og ledere, der vil få
førsteret til pladserne. Hvor mange, og
om der er plads til turister/rejsende udover den kvote vi har fået tildelt, vides

Prisen for stævnet er 1.650 kr. (Folkedans Danmark og DGI Dans og Musik
giver som altid tilskud på 500 kr. til
børn under 18 år), Prisen dækker kost
og logi under stævnet (fra aftensmaden
onsdag aften til og med frokosten søndag), workshops, legestuer, koncert,
gratis adgang til svømmehal én gang
om dagen, gratis transport rundt i
Klaksvik med de lokale busser, en
stævnerygsæk og et stævnemærke (flere ting kan blive tilføjet senere). På
BARNLEKs hjemmeside findes der nu
priser på udflugter, måltider og overnatning før og efter stævnet.
Der vil være mulighed for at købe luftmadrasser på stævnet, hvis pladsen i
kufferten bliver lidt trang: 100 kr. for en
enkeltmadras og 150 kr. for en dobbeltmadras.

Husk
Et par vigtige datoer
vedr. jubilæumsbørnestævnet i Køge:

Forhåndstilmelding den 15. januar 2017
Endelig tilmelding den 1. april 2017
Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Stævneudvalget
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De udflugter, der tilbydes i forbindelse
med stævnet, kan også gennemføres i
dagene før og efter stævnet, hvis der
kommer tilmeldinger nok. Husk at vejret
på Færøerne godt kan være ret vådt og
blæsende. Sørg derfor for at have godt
tøj og især godt fodtøj til vådt vejr med
til udflugterne. Husk på at der ikke er
noget, der hedder dårligt vejr, kun dårlig påklædning.
Har I spørgsmål, er I mere end velkomne til at skrive enten i Facebook gruppen: Danskere til BARNLEK 2017 planlægning eller sende en mail til:
boernogunge@folkedans.dk og skriv
BARNLEK i emnefeltet.

ANNONCER

Nytårslegestue

Beskrivelseshæfter

Hornherreds Folkedansere

Folkedanse/Gamle danse
Lanciers beskrivelse med noder

Legestue på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 1, 4060
Kr. Såby lørdag den 28. januar.
Spisning af medbragt mad kl. 18.00. Legestue kl. 19.30,
som er for alle uanset deltagelse i spisning.
Instruktør: Janni Mejer. Musik: Hornherreds Spillemænd.
Entre: 75 kr. inkl. kaffe m/boller og lagkage.
Alle er velkomne!
P.b.v. Finn Kristensen, tlf. 4640 0221/2327 1398

Kom til en festlig aften i Låsby Hallen
sammen med 200 glade dansere
Låsby og Omegns Folkedansere indbyder alle til vores årlige
stiftelsesfest, som afholdes lørdag den 25. februar 2017
kl.19.30 i Låsby Hallen, Niels Bohrs Vej 7, 8670 Låsby.
Dansen ledes af Grethe Juul.

Håndbog over trin og udtryk
i Dansk Folkedans
Hæfterne kan også købes i FD's
sekretariat.
Åbent:
Tirsdage kl. 10.00-16.00
Telefon henvendelse
3314 1958
(Telefonsvarer uden for
åbningstiden)
Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K

Entre inkl. kaffebord: kr.: 90.
Tilmelding senest torsdag den 23. februar 2017 på tlf. 40
78 61 63 eller mail: mtm@mail.dk og tlf. 20 27 59 73
eller mail: elseogjens.lemming@gmail.com

Kongeblå jakke og lange bukser med blanke knapper,hvid
skjorte, rødstribet vest, halsklud og sort høj hat. Pris
2000,00 kr.
Lisbeth Rubæk , tlf.nr. 40450458,
Smidstrupvej 186, 9760 Vrå

Håndsyet herredragt str. M til salg

Mørkeblå knæbukser med seler, hvid skjorte, rød vest
og hue, strikkede sokker med mønster.
Pris 500,00 kr.
Lisbeth Rubæk , tlf.nr. 40450458,
Smidstrupvej 186, 9760 Vrå

Håndsyet kvindedragt str. M til salg

Rødstribet nederdel, blå/grønstribet forklæde, hvid bluse og olivengrøn bluse med trekvartærme,
Sort kyse, hvid blonde, tørklæde med frynser.
Pris 500,00 kr.
Lisbeth Rubæk , tlf.nr. 40450458,
Smidstrupvej 186, 9760 Vrå

Åbent:
Tirsdage kl. 10.00 – 16.00
Telefon henvendelse
3314 1958
Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.,
1364 København K

Materialer til

Blanke – Mønstrede

Folkedragter

Marjatta's Metalværksted
Sneserevej 73, Snesere,
4733 Tappernøje
Telefon 5596 5758, Fax 5596 5324

Folkedragter – udlejes
Vævestue
Karen Birgitte Hansen
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk

Silkebånd, 100% silke.
Hel- og halvsilkestoffer. Silkegarner i 150
farver. Håndtrykte tørklæder, forklæder, sjaler og metervarer. Håndvævede tørklæder og forklæder.
Hvergarnsstoffer og ulddamask.
Hørlærred. Smykker og knapper.
Hatte, huer, sko og hoser. Sysæt og
sykurser. Tilskæring og syning.
Dragtlitteratur.

Telefon 7578 2227

Silke-Annet

Smykker til Læsødragt

Tlf. 4495 0555
v/ Annet Laursen Skjelsager
Dorthesvej 2, DK-3520 Farum

Venlig hilsen og på gensyn
Pbv. Else Lemming, formand

Håndsyet herre bryllupsdragt fra Odense
str. M til salg

Leje for tre uger kr. 225,- inkl.
moms + porto
(heraf kr. 150,- i depositum).
Mønstrene kan købes.
Dragtliste kan fremsendes.
Grupper modtages efter aftale.

Tinknapper

Musikken leveres af: Dorthe Linde Jørgensen, Jan
Michaelsen, og Martin Madsen.
Fanerne føres ind kl. 20.15.

Udlejning af
dragtkuverter

samt stof til nederdel, tørklæde samt kniplingerne til blusen sælges.
Samlet pris: Kr. 5000,Hanne, tel. 4824 1234

Nordsjællandsk herredragt sælges

Cirka str. small. Alt inklusive.
Pris efter aftale.
Hanne, tel. 4824 1234

Åben efter aftale.
E-mail: silke-annet@silke-annet.dk

Kvartetsamspil

Tilbud om gratis kvartetsamspil for spillemænd i hovedstadsområdet i lejet lokale
mandage i lige uger kl. 1011.30.
Henvendelse: Jørgen
Rønsholdt, tlf. 3670 0814

Håndsyet kvindedragt fra Odense str M til salg

Hvid bluse, rød strikket bluse, rød vest, rødstribet nederdel, ternet
forklæde, broderet filttaske, skospænder, bordeauxfarvet kyse med
lyseblå sløjfebånd. Pris 2000, 00 kr.
Lisbeth Rubæk , tlf.nr. 40450458,
Smidstrupvej 186, 9760 Vrå

Trin & Toner

Al henvendelse til: Trin & Toner, Folkedans Danmarks sekretariat, Enrumvej 6a, 5270 odense N, trinogtoner@folkedans.dk, tlf. 6618 5860.

Aktivitetskalender
Dato

Arrangement

Sted

Se blad nr.

Tilmelding

Folkedans Danmark
18.02.17

Thyregodtræf

Thyregod

1/17

15.01.17

16.-19.02.17

Instruktørefteruddannelse dragt

Brenderup Højskole

1/17

15.01.17

29.04.17

B&U-stævne

Tårs

1/17
1/17

se reg.hjemmeside

07.01.17

Region Hovedstaden
29.01.17

Medlemsmøde og valg

Allerød

25.02.17

Spillemandskursus og legestue

Se regionens hj.side

19.03.17

Regionsmesterskaber

Info følger
Region Sjælland

14.01.17

Medlems- og valgmøde

Ringsted

19.03.17

Regionsmesterskaber

Info følger

Region Syddanmark
21.01.17

Træning til reg.mesterskaber

Info følger

1/17

22.01.17

Medlemsmøde med valg

Rødekro

1/17

17.01.17

05.02.17

Legestue for 45++

Rødekro

1/17

13.01.17

18.03.17

Træning regionsmesterskaber

Info følger

19.03.17

Dansekursus

Augusten-borg

02.04.17

Regionsmesterskaber

Info følger

07.04.17

Højskoledag for dansere i den modne alder

04.03.17
1/17

05.03.17

Rødding

1/17

10.03.17
14.01.17

Region Midtjylland
22.01.17

Medlemsmøde

Aarhus

1/17

05.02.17

Gennemgang af konkurrencedanse til regionsmesterskaber

Viborg

1/17

18.01.17

11.02.17

Dansedag i Lunden

Silkeborg

1/17

01.02.17

02.04.17

Regionsmesterskaber

21.01.17

Info følger

Region Nordjylland
07.01.17

Årsmøde

Se hj.side

28.01.17

Kyndelmissefest

Sæby

1/17

08.01.17

Baldanse

Sæby

1/17

22.01.17

Baldanse

Sæby

1/17

05.02.17

Baldanse

Sæby

1/17

26.03.17

Regionsmesterskaber

Sæby

1/17

29.04.17

Børnestævne

Info følger

Folkedans Danmark
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73,
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860.
E-mail: folkedans@folkedans.dk

Mandag-torsdag kl. 10-13
Torsdag tillige kl. 15-16.30
Fredag: lukket
Formand: Jan Kirk Todsen
www.folkedans.dk

Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og
adresseændringer rettes til kassereren Anne-Grete
Jensen, Egeskovvej 127, 7000 Fredericia, tlf. 2460 6398,
angrjens@gmail.com
Formand: Ingolf Ryom-Nielsen, Skjoldborgsvej 25, 8752
Østbirk. Tlf. 2860 4737, inryni@hotmail.com

Salg af noder og cd'ere:
Spillemandskredsens Forlag ApS
Lisa Rogild, Fennebakken 77,
8800 Viborg, tlf. 3511 5423
spilforlag@gmail.com
www.spillemandskredsen.dk

01.02.17

