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Kære dansere – og spillemænd! 

 

Vor kære ”redakteur” – Per har meddelt, at 

nu er det tid for indlevering af stof til må-

nedsbrevet. I den anledning vil jeg summere 

op på de tiltag og planer, jeg har for resten af 

sæson 2013/2014. 

 

Efter nytår har vi bevæget os meget rundt i 

folkedansens udfordringer. Vi har danset me-

nuet – Longsomma Gjerted (Langsomme 

Gertrud) fra Bornholm, vi har forsøgt os lidt 

med 3-trins runddansninger i form af den 

svenske ”Snurrabocken” og ganske lidt for-

søgt os med Sønderhoning, vi har indledt et 

nærmere bekendtskab med Les Lanciers i 

form af 1. tur og 

sandelig om vi 

ikke også har be-

væget os ind i 

Skotsk fra Ran-

ders. Den over det 

ganske land så 

populære Toppede 

Høne fra Vend-

syssel er vi også 

kommet godt i 

gang med. 

 

Jeg er meget bevidst om, at de nævnte danse 

er store udfordringer for vore nye medlem-

mer. Her tænker jeg på de medlemmer, som 

vi har været så glade for at modtage i vor for-

ening inden for de seneste par år.  

 

Ideelt set skulle disse medlemmer have lov 

til at gå på ”forskole” i et par år, hvor tempo 

og trin og formationer blev holdt på et ni-

veau, som de fleste kunne klare uden for me-

get besvær.  

 

Vi har desværre ikke så mange medlemmer, 

at dette kan lade sig gøre, så alternativet har 

været, at vi  

i sæson 2013/2014 har forsøgt os med en 

ekstra indsats i sæsonens start i efteråret 

2013. Det var glædeligt, at dette tiltag blev 

en succes (sådan tolker jeg det), ikke mindst, 

fordi flere at vore mangeårige medlemmer 

med stor erfaring i bagagen valgte at støtte 

op om dette initiativ. 

 

Jeg skal ikke undlade at fremkomme med et 

kompliment til den store iver, der har været 

lagt for dagen, for at trænge længere ind i 

folkedansens univers. Vore mangeårige med-

lemmer skal også have et skulderklap for 

imødekommenhed og hjælpsomhed over for 

vore nye dansere. Uden jeres medvirken 

kan mine bestræbelser ikke lykkes. 

 

For nylig orienterede vor formand, Edly - 

mig om, at vi desværre ikke kunne benytte 

Maskinhallen, den 27. marts.  Alternativet 

var et par timer først på aftenen i et andet 

lokale. Da vi tidligere har overvejet et kursus 

sidst på sæsonen, var det nærliggende at tæn-

ke i de baner. En hurtig arrangeret 

”meningsmåling” torsdag d. 27. febr. viste, at 

der var interesse for, at vi afholder et kursus i 

Ungdomsborgen, søndag den 30. marts 

2014. Vi får derved mulighed for at øve trin 

og trinenes indpasning til rytmen i melodien. 

Vi går langsomt frem, så alle får en mulighed 

for at være med, og der vil være forskellige 

danse, så der både er enkle overskuelige dan-

se, såvel som de mere udfordrende. sønder-

(Fortsættes på side 2) 
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Danske Folkedansere Region Nordjylland og Sammenslut-

ningen af Folkedansere i Vendsyssel stod for denne fest. 
 

Velkomst ved Kurt Christensen, herefter sang vi Sneflokke kommer 

vrimlende… 

Det var Regionsspillemændene, der stod for mu-

sikken denne aften. Leder var Inger Jensen og Tu-

re Andersen. Vi var omkring 100 dansere. Der var 

mange kendte, ukendte og sjove danse på pro-

grammet. 

Der var underholdning af koret A Capella ( 3 sø-

skende fra Sæby ) før kaffen blev serveret. Det 

var en stor nydelse at lytte til koret. Dejligt kaffe-

bord med hjemmebagt kringle og lagkager. Efter 

kaffen blev der igen danset. Ved 23.30 tiden tak-

kede Kurt Christensen ledere, spillemænd og dan-

sere for aftenens gode forløb, og vi sluttede med, 

at synge ”Go`nu nat”. 

En dejlig aften med godt humør, dans og snak. 

 

Tove Larsen 

honing og de nært beslægtede polonaisetrin 

(Jysk på Næsen) vil indgå i kurset. 

 

Vi mødes 30. marts i Ungdomsborgen kl. 

09.30 – og nyder først en medbragt kop kaf-

fe/the, medens jeg kan præsentere dagens 

udfordringer. Vi holder spisepause kl. 12.00 

– 12.45, hvor vi spiser den medbragte mad. 

Afslutning med kaffe/the kl. 15.30, hvorun-

der vi kan evaluere dagens oplevelser og må-

ske give hinanden inspiration til næste sæ-

son. 
 

Fladstrand Spillemændene leverer som sæd-

vanlig muntre toner i rette rytme til vores 

dans. 
 

Med håb om stort fremmøde og stor danselyst 

Villy Olesen 

 

(Husk sommertid) 
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Sæsonafslutning/forårsfest 
Fredag den 4. april kl. 

18.00  

I Maskinhallen 
Det lakker mod enden af dansesæsonen, så 

lad os på festlig vis ønske hinanden god 

sommer og et på gensyn igen til efteråret.  

Festudvalget vil derfor gerne invitere til for-

årsfest med alle tiders 

TAG SELV BORD   frembragt af med-

lemmerne selv. 

Derefter dans til stort spillemandsorkester, 

som vi kender så godt fra vore træningsaf-

tener Fladstrand Spillemændene 

Medbring en ret til det fælles bord, og tag nu rigeligt med, da der er 

nogen, der, som betaling for underholdningen denne aften, spiser 

gratis med. På denne måde undgår vi at opkræve entre. 

Du bestemmer selv menuen, men det vil da være spændende, hvis 

der er både kolde og lune retter og måske lidt sødt til kaffen senere 

på aftenen. 

Øl, vin og vand skal købes på stedet, men det bliver til de sæd-

vanlige billige priser. 

Kaffe/the medbringer man selv. 

HUSK også at medbringe service, såsom bestik, tallerken, glas og 

lign. 

Da vi i år har øvet på Lanciers, skulle vi så ikke lige tage festtøjet 

på, så vi kan få en rigtig festlig aften. 

 

Tag gerne et par venner med. 

 

Hilsen festudvalget 
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Spillemandsmesse i Viborg 
 

4. søndag efter hellig tre konger (2. februar 2014) var Fladstrand Spillemændene atter i Viborg 

for at opføre spillemandsmesse i Houlkær Kirke. 

 

Det var tredje gang i Houlkær kirke, og det blev en overordentlig fin revanche for den negative 

oplevelse i 2013, hvor humøret hos kirkens medarbejdere var i bund på grund af begravelse af 

en kollega. Det var velsagtens den bedste, mest homogene opførelse, som Fladstand Spillemæn-

dene hidtil har præsteret ud af seks i alt. Så der hviler en vis byrde på deres skuldre i V. Tostrup 

og Skals kirker den 16. marts 2014. 

 

Som tidligere var det en weekendtur, hvor lørdag var afsat til orkesterøvning og øvning med kor 

samt socialt samvær i kirken om aftenen med spisning, musik og lidt dans. Spillemandsmesse 

var gudstjenesten om søndagen med barnedåb. 
 

Morten 
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Det er efterhånden en tradition, at Fladstrand Spille-

mændenes optræden som slotsspillemænd ved Super 

Brugsen Sæbys vinfestival på Sæbygaard Slot - i 2013 

var det den 7. september.  

Til tonerne af svensk gånglåt, march osv. strømmer gæ-

sterne ind i slotsgården kl. 14 til kampen om de bedste 

pladser i gården eller i haven. Næste vinfestival er den 

6. september 2014, og billetterne bliver som regel revet 

væk, når de udbydes til salg.  

Se næste side 

Morten 

...og så lige en gammel nyhed: 

Følg med på landsstævnets hjemmeside 

www.frederikshavn2014.dk 

 
Arbejdet med forberedelserne til landsstævnet er i fuld gang. Efterhånden som alt fal-

der på plads, sker der ændringer i programmet og i de mange tilbud, stævnet omfatter. 

 

Se de spændende tilbud på hjemmesiden, som løbende bliver opdateret.  

 

Og vær med til at give ”vore” gæster en uforglemmelig oplevelse i Frederikshavn. 
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Det sker i foreningen:Det sker i foreningen:Det sker i foreningen:Det sker i foreningen:    

Hold dig opdateret: http//www.frederikshavnfolkedansere.dk 

Jeg fandt forleden…. 

Klik på nedenstående link til tre interessant artikler i Kristeligt Dagblad (CTRL + klik): 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/412763:Kronik--Danmarks-musikalske-kulturarv-

uddoer-snart 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/fsArticle/index.php?articleid=330690&nocache=1  

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/339442:Kultur--Nyt-tempo-i-folkemusikken  

Marts 

6. 19.30 - 21.30 Almindelig danseaften 

13. 19.30 - 21.30 Almindelig danseaften 

16.   
Spillemænd:  

Spillemandsmesse: kl. 15.30: Skals Kirke  - kl. 19.30: Tostrup Kirke 

20 19.30 - 21.30 Almindelig danseaften 

27.   AFLYST 

30. 09.30 - 16.00 Kursusdag - Sted: Ungdomsborgen, Møllehus Allé 59, Frederikshavn 

April 

4. 18.00 - ? Forårsfest 

10. 18.00 - ? Generalforsamling med spisning 

Juni 
13. - 

15. 
  Sommerstævne på Læsø - Læs mere 

Juli 
14. - 

19. 
  Landsstævne i Frederikshavn - Se stævnets side  


