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Kære læsere.
Situationen hvad angår Corona og dans ser bestemt ikke for godt ud. Det er kun godt et par uger siden det
store møde i Middelfart omkring Corona og dans fandt sted. Der var flere forskellige måder foreningerne
havde valgt til deres opstart af sæson. Enkelte valgte udsættelse til henholdsvis efter efterårsferien eller til
start af januar. Nogen ville starte op med forsigtig dans, mens andre vælger at samles til forskelligt socialt
samvær uden dans. Siden den aften er situationen blevet endnu værre, så vi skal tænke os om endnu en
gang.
Det er måske nok mest de unge, der lige nu er med til at hæve smittetallet, men de unge mennesker
omgås jo også deres bedsteforældre, så der er stor risiko. Vurder grundigt hvad I vil i de næste måneder.
På Folkedans Danmarks hjemmeside findes en opdateret vejledning til evt. dans. www.folkedans.dk

Mens Coronaen har hærget landet, og alle aktiviteter indenfor folkedansen er aflyst, er der stadig liv i
Regionsbestyrelsen. Vi er været i gang med forberedelserne til et lille træf/stævne, der skal finde sted i
uge 28 næste år. 5 dage med 4 aktive dage. Nærmere dato er 11.-16. juli.
2021 er jo også der, hvor der afholdes NORDLEK i Finland, så det lille stævne er tænkt som et alternativ til
dem, der ikke ønsker at køre til Finland. NORDLEK afholdes ugen efter, så der er jo mulighed for at deltage i
begge
Det bliver på mange måder et anderledes stævne, hvor der forsøges at minimere arbejdet med at tilrettelægge og afholde stævnet. Også stævneudvalget vil jo gerne nyde det mest muligt.

! Hvis ikke reglerne for dans og antal personer i forsamlingshuset bliver ændret fra nuværende 4 m2 pr. person, bliver vi nok nødsaget til at aflyse arrangementet!

Læs nærmere på de næste sider om det spændende arrangement
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Stævnet afholdes ud fra nedenstående retningslinjer:
•
•

•
•
•
•
•
•

Al PR, tilmelding, kontakt osv. sker via mail og Polka-Posten
Indkvartering sker på 2 offentlige Campingpladser, så der er ingen vagter m.m.
Rindby Camping og Feldberg Familiecamping, der ligger tæt på hinanden.
Godt 30 pladser begge steder + evt. hytter og andet.
Et nærliggende forsamlingshus er lejet til aktiviteter og legestuer.
Desværre vil der være et max antal mulige deltagere, da der er begrænset plads i forsamlingshuset. Forventelig ca. 100 aktive danser + lidt spillemænd. + måske lidt ”ikke aktive dansere”
Først til mølle princippet gælder ved tilmelding. Forventes startet 1. februar og slut 1. maj.
Alle deltagere forventes at yde 2-4 timers hjælp, Passe bar, opstilling, klargøring, m.m.
Forventet pris på stævnemærke ca. 350,- kr. Aktive spillemænd er gratis.
Campingplads, reservering, gebyrer, m.m. afregnes direkte til campingpladsen.

Inkluderet i stævnemærket er Indtil videre 3 alm. legestuer, en Fanøaften med Ole og Peter,
et sangarrangement, dragtforedrag, og foredrag om Fanøs historie.
Så er der mulighed for byvandringer i Nordby og Sønderho, Besøg på Fanø Bryghus, Bunkertur, Spise
bakskuld, og endelig en mulighed for at prøve øens nationalret ”SAKKUK) Spisning 18.00-20.00
For dansere ser vi på mulighed for en workshop eller to, ligesom spillemændene har tider til samspil/
workshop. Alt afhængig af hvor mange, der melder sig til stævnet.
På Fanø, er der i weekenden før og efter selve stævnet, mulighed for at overvære noget lokalt.
•

Fannikker dage fra 9.-11. juli, (før stævnet) hvor der foregår rigtig meget med dans og musik i
festteltet i Nordby + andre steder i byen.

•

Weekenden efter stævnet foregår der noget i Sønderho. Lørdag aften er der fanøbal i forsamlingshuset, og om søndagen et Brudeoptog, hvor de flotte brudekroner kan ses. Har nogen lyst, må de
gerne følge brudeoptoget i dragter. Vi vil dog gerne have besked om ca. antal!!

Vigtigt! Vigtigt!
Da regionen ikke tidligere har afholdt et sådant ”stævne”, har vi brug for at vide, om I har lyst til at deltage. Så derfor, snak med dem I plejer at være sammen med, og send straks en mail til
petersko@profibermail.dk , hvor I oplyser hvor mange, I måske har tænkt jer at komme + Navne, forening
og mail på kontaktpersonen. Stævnet et beregnet for medlemmer i Region Syddanmark, og hvis vi selv
kan fylde stævnet, er det fint. Hvis der ikke er interesserede nok, tilbydes stævnet også til resten af regionerne. Gør jeres bedste og giv besked inden 1. oktober! TAK. Og gerne med det samme

Specielt for spillemænd og instruktører
For jer gælder det faktisk, at det næsten er endnu vigtigere, at I melder til allerede nu. Specielt om du er
forspiller! Det vil hjælpe os gevaldigt i planlægningen. Er du instruktør, vil vi selvfølgelig gerne høre, om
du er interesseret i at tage en legestue eller byde ind med et kursus.

Med venlig hilsen Stævneudvalget.
Peter Skouenborg, Kaj Friis, Edit og Hans Peter Rose, Anne Grethe Jensen og Hans Ole Andersen
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Omtale af de enkelte arrangementer.
Legestuerne, mandag, tirsdag og onsdag, bliver hvis muligt, afholdt ved brug af tilmeldte
forspillere og instruktører. Baren er åben for køb af diverse drikkevarer, samt kaffe, the og kage.

Sang og musikeftermiddag. Der har vi fået Grethe og Niels til at hjælpe os, sammen med Jens Peter.
Grethe og Niels er tilflyttere til øen, men for 40 år siden spillede de folkemusik i Esbjerg, og som ”pensionister” er de nu flyttet til Fanø. De er allerede godt integreret,
og en del af øens musikliv. Jens Peter er en lokal spillemand, der spiller mange
instrumenter. Her er det klaver han bruger. Jens Peter er god for mange gode
historier, og kan fortælle den sande historie om Skipper Las. (Ham der sejlede mellem Esbjerg og Fanø). Vi skal synge nogen af Fanøs kendte sange, blandet op med
nogle af de mere ukendte. Foruden de mange gode sange, er der masser af anekdoter og løgnehistorier.

Fanøaften med Ole og Peter. Peter Uhrbrandt og Ole Mouritzen behøver
næppe megen præsentation. De er nok kendt af alle folkedansere for deres fanømusik. Det er ikke bare på Fanø og det meste af Danmark, de er
kendt. Når de kommer og spiller for os, er de lige kommet hjem fra et besøg i USA. Ellers har de spillet mange steder rundt i verden lige fra de store
lande, til de yderste nøgne øer i Skotland. Aftenen byder på masser af
Sønderhoninger, Fannikker, og nogle de raske. Bliv ikke overrasket, hvis
der også kan lyde lidt andre toner.
Alt kan ske rent musikalsk og krydres af gode historier.
Det er bare Fanøbal med Ole og Peter.
Dragten og dens historie. Jørgen Gram (+ hjælpere) kommer og viser mange af Fanø´s spændende
kvindedragter, samt fortæller om deres anvendelse gennem tiden. Jørgen har boet på Fanø i næsten 40 år,
og han har siddet mange aftner på de lokale plejehjem og hørt på de gamle koners beretninger om
dragten. Fanødragten kan kombineres på utallige måder, og kludene, der bruges hertil, er et kapitel for sig.
Især hvilke farver skal passe til de mange anvendelser.
Hverdagsdragt, søndagsdragt, ormegraverdragt, høstdragt, kirke og altergangsdragt, enkedragt,
helsorgsdragt, halvsorgsdragt, brudedragten, enkebrudedragten + flere som jeg ikke lige kan komme på.
Det er nærmest en dødssynd på øen, hvis dragt og klude kombineres forkert.
Lidt herredragter er der også + lidt børnedragter. Bestemt en lærerig eftermiddag, hvis I vil vide mere om
disse dragter og anvendelsen.

Foredrag om Fanø´s historie.
Jan Alber Jepsen fortæller historien øen, krydret med anekdoter og
løgnehistorier. Fanø´s oprindelse, frikøbet af øen, deling af øen i nord
og syd og meget andet. Jan er i øvrigt også guide på turene i Sønderho. Jan er tidligere beredskabschef og ægte Fannik.
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SAKKUK spisning.
Ja hvad er SAKKUK?. Tjaa. Det er nok Fanø´s nationalret nr. 1.
Brdr. Price har lavet den i en af deres udsendelser. Jeg vil ikke
præsentere den nærmere her, men det er en spændende
sammensætning, der skylles ned med varmt hvidtøl med ”pind”.
Hvis nogen har lyst til at se, hvordan det foregår, og hjælpe til med
at lave den, er det muligt. Der er nok plads til 6-8 stykker i køkkenet. Dette kursustilbud koster ikke ekstra, men vi forventer I hjælper med at få maden på bordet inden vi alle starter. Den lokale
kogekone Lone Kromann Brinch, hjælper os med at styre tingene
og købe ind, så vi får det rigtige. Spisningen foregår i forsamlingshuset og vi håber rigtig mange har lyst til at smage.
Prisen bliver 100,-kr + drikkevarerne. Og I skal nok blive mætte.

Byrundturene i Nordby og Sønderho behøver ikke så megen omtale.
Begge ture med dygtige guider, der kan fortælle en masse historier
om byernes gamle huse.
Prisen forventes at blive ca. 75,- i Nordby og 50,- kr. i Sønderho

FANØ Bryghus og ølsmagning. Her fortælles lidt om bryghusets historie og deres mange forskellige øl. Og selvfølgelig er der
smagsprøver. Efter smagning med mere, er der mulighed for at spise i et af deres hyggelige lokaler. Maden bliver det for øen
så kendte ”Fanø smørrebrød” Nærmest en lagkageagtig ting med pålæg.
Forventede priser. Fortælling og ølsmagning 150,-kr., Fanø smørrebrød 60,- kr. + drikkevarer til smørrebrødet.
Hvis der er plads i spiselokalet, er det nok muligt for andre end ølsmagningsgæster, at møde op og spise med.

Bunkertur. Få historien om atlanterhavsvolden, bunkerne og Fanø under 2. verdenskrig.
Ca. 2 timer med guide. Guide er Hans Egebo. Forventet pris: 80,-

Bakskuld. Meld dig til en frokost med en anden af Fanø´s specialiteter.
Bakskuld er en saltet, tørret og røget fladfisk, som spises langs helt vestkysten.
Nyd den i godt selskab med en kold øl og en snaps.
Vælg mellem en eller to bakskuld. Prisen forventes at blive 80-90 kr.
for 2 bakskuld med brød og smør.
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TUF-Dans indbyder til
Oktoberbal med

"Mens vi venter på bølgen"
Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 19.30
i Aale Hjortsvang Minihal, Pogensvej 5, Aale, 7160 Tørring

Instruktion v/ Anette Bech-Dalstrup
Entré inkl. kaffe og brød
voksne - 100 kr.
unge under 25 år - 50 kr.
Aftenen tilrettelægges i henhold til Covid19 retningslinjer og bliver et mix af pardanse, rækkedanse og kvadrilledanse i faste kvadriller, koncert og fællessang.
Max deltagerantal er 100 personer, og vi beder derfor
om forhåndstilmelding senest den 24/10 på SMS
40213692 eller 30296792.
Vi glæder os til at se jer i Aale
til en dejlig danse- og musikoplevelse

Brug af billeder og artikler:
Artikler, billeder med mere, må ikke videreanvendes
uden opretshaverens tilladelse.

Generelle oplysninger.
Abonnement: Hvis du ønsker at abonnere på

Annoncer, mm.:
Der optages annoncer ang. eks dragtsalg. Og andre
relevante ting indenfor folkedansen/musikken

Polka-posten, så send en mail til:

pr.udvalg@folkedans-syd.dk
eller direkte til redaktøren

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil så vidt
muligt blive bragt i bladet.

Mail ang. hjemmesiden sendes til:

(kun foreninger / medlemmer af Folkedans Danmark)

petersko@profibermail.dk

Priser: Bladet er gratis og omtaler af arrangementer er
også gratis for medlemmer af Folkedans Danmark

Næste forventede udsendelsesdatoer:

Bladet udkommer ca. en gang i måneden.

De holdninger eller synspunkter, der fremkommer i
artiklerne, er på forfatterens ansvar, og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Anonyme indlæg, artikler
m.m. vil ikke blive bragt.

Udkommer normalt ikke: Juni og juli, samt december?

Redaktionen består af:

Dead line: En uge før bladet forventes udkomme. Gerne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes senest 5-6
uger før det aktuelle arrangementstidspunkt.

”Redaktør”: Peter Skouenborg,
petersko@profibermail.dk

•

Uge 43, Sidste frist for indlæg 14. okt.

•

Uge 48, sidste dato for indlæg 18. nov.

Hjemmesideansvarlig: Peter Skouenborg
petersko@profibermail.dk

Forbehold: Redaktionen forbeholder sig ret til evt. at
forkorte indlæg, eller helt at afvise indlæg / artikler, hvis
disse af en eller anden grund falder uden for rammerne.
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