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Nye og foranderlige tider på Trekanten. 
 

Laugets faste tilholdssted, Trekanten, er i gang med en større omstillingsproces – revitali-

sering, som de kalder det. 

Processen indebærer at både Trekantens bemanding og de økonomiske midler fremover 

skal anvendes væsentligt anderledes end i dag. 
 

For Aalborg Danse- og Spillemandslaug betyder det i praksis fra nytår: 
 

Mandagsaftener: 
Da Trekanten fremover som noget nyt vil holde åbent både lørdag og søndag, har man i 

stedet valgt at lade mandagen være uden bemanding. 

Dvs. de foreninger der holder arrangementer om mandagen, må ”klare sig selv”. 

Så fra nytår skal dansere og spillemænd selv medbringe forplejning på mandagsaftener. 

Til gengæld vil der ikke være nogen entre (for ikke-medlemmer dog 20 kr). 
 

Konklusion: 
 

Mandage i ulige uger: Mandagsdans kl. 19.00 til 21.30. 

(forår 2015: første gang d. 12. januar, sidste gang d. 23. marts) 

Medbring selv kaffekurv, evt. øl og vand til mandagsdansen, idet Trekanten fra   

januar 2015 er ubemandet på mandage. 
 

Baller: 
Trekanten vil fremover ikke selv arrangere baller, koncerter og lign. 

Disse aktiviteter vil blive udlagt til 3 nye brugerråd (for hhv, børn, unge og voksne), som 

får nogle penge at disponere over. 

Valgprocessen for voksen-brugerrådet er endnu ikke fastlagt. Aalborg Danse- og Spille-

mandslaug har fået lovning på en plads i det første brugerråd. 

Øvelsen i brugerrådet må så blive at opnå enighed om, hvorvidt der skal holdes spille-

mandsbal, country-koncert, kombinerede arrangementer eller noget helt andet. 

Med de elendige besøgstal vi har haft til de seneste baller – trods fantastisk musik – og 

tilsvarende for andre af Trekantens arrangementer, virker det meget fornuftigt at stoppe op 

og overveje, hvordan pengene skal bruges fremover. 

For os betyder det formentlig færre baller / billigere orkestre – men lad os glæde os over, 

at vi i snart 15 år har været meget privilegerede på dét område. 
 

Parkering ved Trekanten: 
Fra Trekanten forlyder det, at politiet kan finde på at udskrive bøder, hvis man parkerer 

uden for “det befæstede areal” (dvs. så højt oppe ad tilkørselsvejen, at det kun er græs man 

parkerer på). Parker i stedet ved Tornhøjcentret (på den anden side af Humlebakken) eller 

ved det nye sundhedscenter (indkørsel ad Fyrkildevej). Fra begge steder er der ikke ret 

langt at gå til Trekanten. 

 

Velkommen til nye og spændende tider på Trekanten. 
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Maren Hallberg Larsen, harmonika og sang. 

Maren spiller desuden også i Svøbsk. 
 

Karen Mose, sang og klaver. 

Karen spiller desuden i Phønix 
 

Anja Præst Mikkelsen, klarinet, basklarinet og sang. 

Anja spiller desuden i Phønix og Anja Præst Trio. 

Nytårsbal 

Lørdag den 17. januar 2015 

Kl. 19,30 - 23,30 
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Stafivia er et balorkester der spiller de gamle balhits med energi og 

nerve. Stafivia tager kærlig hånd om danserne og fører dem sikkert 

igennem en aften med sang, dans og musik. Stafivia spiller også gerne 

en lille koncert. 

De tre musikere i Stafivia Maren Hallberg, Anja Præst Mikkelsen og 

Karen Mose mødte hinanden på folkemusiklinien på Det fynske musik 

konservatorium. De dannede Stafivia, fordi de havde en fælles interes-

se: At spille til dans. 

Stafivia har nu eksisteret i snart 10 år og har spillet til dans bla. på 

Roskilde spillemandstævne, Nørrebro spillemandstræf, Højbystævnet, 

Fynboerne, Århus folkemusikhus, Ålborg danse og spillemandslaug  

og Bornholm folkemusiklaug. 

Entre inkl. kaffe og kage 75,- (for ikke medlemmer 95,-) 
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25-års Jubilæumsbal  
Lørdag den 21. marts 2015 

Kl. 19,00 - 23,30 
Hermed inviterer lauget til et stort og spændende  

jubilæumsbal, Vi starter aftenen med at laugets fantastiske 

orkester spiller op til dans.  

Derefter vil der være et forstærket kaffebord.  

Herunder kan der komme diverse jubilæumsindslag.  

Der kan forekomme enkelte overraskelser. 
 

Derefter vil ”Pigernes fornøjelse” spille op til dans, hvilket 

altid borger for hygge og en forhøjet stemning. 
 

Vi slutter af med at laugets orkester finder instrumenterne 

frem igen, og spiller sammen med Pigernes fornøjelse.       
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Pigernes fornøjelse: 
 

Der er ”fut i fejemøjet”, når gruppen ”Pigernes fornøjelse” 

spiller op til dans, sang eller bare ”fornøjelse”. Pigerne er 

Kirsten Arup (violin), Karin Skovmand (harmonika) og Else Ø. 

Schmidt (harmonika og piano).  

Deres repertoire spænder fra traditionelle folkemelodier 

rundet af den Himmerlandske muld, over danske og udenland-

ske sange og viser til varieret dansemusik og elskede skråle-

med-numre, nogle af lettere vovet herkomst. Og er der dømt 

”legestue”, har gruppen i Karin Skovmand en af Himmerlands 

bedste igangsættere. Pigernes fornøjelse garanterer stem-

ningens forhøjelse!  

 

Entre alt inkl. 25,- for ikke medlemmer 50,-  
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Spilleglæde og Danseglæde 
Overskriften er dækkende for det, jeg oplever i Aalborg Danse- og Spille-

mandslaug, og hertil kan jeg tilføje fællesskab og ejerskab. Jeg kunne også 

have kaldt dette indlæg – ”Hvorfor det er godt at komme i Aalborg Danse- og 

Spillemandslaug” – I anledning af laugets 25 års jubilæum i marts måned 

2015 har jeg haft lyst til at skrive lidt om det.  

Foreningen opstod, da en flok danse- og spilleglade mennesker havde lyst til 

at skabe et miljø, hvor de kunne dyrke deres fælles interesse, og det lykkedes 

allerede ved stiftelsen på det første møde den 26.03.1990 at beslutte nogle 

fælles intensioner om, hvordan foreningen skulle fungere. Intensionerne var 

bl.a., at alle skulle kunne komme og spille med, og spillemænd og dansere 

skulle på skift være initiativtagere, og alle medlemmer skulle gøre et stykke 

arbejde, således at ikke kun bestyrelsen skulle arbejde.   

 

I dag må man konstatere, at intensionerne er blevet opfyldt i stort omfang, og 

efter min opfattelse, så er det foreningens store styrke, at en meget stor grup-

pe af medlemmerne i gennem tiden har været aktive og har taget ejerskab i 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
foreningen. Deltagelse i arrangementer er også at være aktiv, og her måske 

også være med til at hjælpe med løsning af opgaver, små som store. I årene, 

hvor foreningen holdt til på Seminarieskolen, var der dansere, der på skift 

bagte kage til hver danseaften. Opgaven var ret stor for den enkelte, og derfor 

ofte svær at afsætte, og det er nok de færreste, som i dag ønsker denne opga-

ve tilbage, men igen har det været med til at få medlemmerne til at føle ejer-

skab og fællesskab. 

 

Hvis man læser Ole Larsens 10 års jubilæumsskrift, som ligger på laugets 

hjemmeside, om stiftelsen og de allerførste år, hvor foreningen tog form, så 

bliver man imponeret over den entusiasme og det store arbejde der blev lagt 

for dagen. Bestyrelsen holdt møder mindst en gang om måneden og der blev 

foruden nedsat udvalg, så øvrige medlemmer også kunne medvirke og tage 

ejerskab i foreningen og være en del af fællesskabet og forme lauget og be-

stemme indholdet i aktiviteterne.  

 

Et sangudvalg startede vores fælles sangbog, og hvem tænker mon i dag på, 

at vores sangbog ikke bare indeholder en række tilfældigt udvalgte sange, 

men indeholder sange, som er nøje udvalgt af nogle af laugets sangglade 

medlemmer. Ambitionsniveauet var højt og de første år blev der afholdt et 

årligt spilletræf over tre dage med arrangementer fredag, lørdag søndag.  Det 

er interessant, at der fortsat er en del medlemmer, som var med i starten og 

fortsat aktivt danser og spiller i lauget. De har fået lidt flere grå hår, idet de 

sammen med foreningen er blevet 25 år ældre, og selv om ambitionsniveauet 

af naturlige årsager er blevet sænket, så er niveauet stadig ret højt og der er 

fortsat gode muligheder for aktivt at forme foreningen både hos danserne og 

spillemændene. 

 

Spillemændene er dybt afhængige af 

at få respons fra danserne, og betingel-

serne for, at der kan opstå spilleglæde, er 

helt sikkert, at spillemændene oplever 

danseglæde hos danserne, men det er 

vanskeligt at forestille sig, at danserne 

starter denne proces og rækkefølgen vil 

efter min mening altid være, at spille-

glæden må opstå, før danseglæden kan 

opstå. En betydelig årsag til, at der i stort 
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omfang findes spilleglæde og danseglæde i vores forening, er, hvis man spør-

ger mig, at det er orkestrets medlemmer, som udfærdiger programmet til hver 

danseaften, så programmet består af melodier, som musikerne er blevet inspi-

reret til at spille og selv brænder for, og hvis danserne og danselederne øn-

sker noget andet eller mere på programmet, så bliver det naturligvis også op-

fyldt. Det er således ikke musikerne som alene udvælger dansene, hvilket 

heller ikke er en betingelse for at spillemændene kan opstille et program, 

hvor de finder spilleglæde, som kan få danseglæden til at opstå. 

 

At definere spilleglæde er, at skulle definere noget ret komplekst, hvor der 

indgår mange elementer, men jeg vil gøre et forsøg på det her.  Som skrevet 

ovenfor er et af elementerne til spilleglæde, at vi i orkestret selv laver pro-

gram og derfor spiller melodier, som vi finder spændende. Laugets nodesam-

ling blev grundlagt i 1991 og blev med meget ”medlemskrudt” udbygget 

gennem årene, skriver Ole i sit 10 års jubilæumsskrift. Der er naturligvis et 

vist grundmateriale i nodesamlingen, men ellers er nodesamlingen opstået 

ved, at de enkelte medlemmer af orkestret gennem tiderne har budt ind med 

nye melodier, som de har lært ved forskellige lejligheder f.eks. ved deltagelse 

i en sommermusiklejr, et kursus eller et højskoleophold, eller nogle af musi-

kerne kommer fra en anden forening og medbringer nogle spændende melo-

dier, som bliver præsenteret for resten af orkestret, hvis medlemmer for det 

meste bliver begejstrede, og de nye melodier bliver således et fælleseje.  

 

Enkelte af vores musikere har selv komponeret musik, som er blevet en 

del af nodesamlingen, og melodier, som vi har lært ved den årlige spille-

mandsfestival, og som er blevet udlært af nogle af landets dygtigste og mest 

inspirerende spillemænd og undervisere, er naturligt også blevet en del af 

vores repertoire.  

 

Netop det med at blive inspireret 

er en del af baggrunden for ud-

vælgelse af melodier til danseaf-

tenerne. Jeg husker for nogle år 

siden, hvor Karl Skårup og 

Kristian Bugge skulle spille hos 

os til et thybal om aftenen, og 

hvor vi i orkestret fik en aftale 

med Karl og Kristian om et lille 
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kursus om eftermiddagen i både thymusik og læsømusik. Kristian spillede 

nogle læsømelodier og Karl spillede bl.a. ”De Små Sorte” fra Thy. Sidst-

nævnte er fire melodier, som er særdeles svære at spille, mest fordi de skal 

spilles i et hæsblæsende tempo, og på det tidspunkt måtte vi nok konstatere, 

at orkestret dårligt var i stand til at spille på et niveau, så ”De Små Sorte” 

kunne indgå i repertoiret, men efter få måneder og stor indsats fra vores spil-

leleder, så lykkedes det alligevel. Vi lærte ikke melodierne fra Thy og Læsø 

denne eftermiddag sammen med Karl og Kristian, men vi blev inspireret og 

fik lyst til at spille melodierne. Inspirationen, som orkestret og dets medlem-

mer har fået andre steder fra, er en del af spilleglæden og er indbygget i vores 

fælles nodesamling, og vores repertoire er således blevet en unik samling af 

melodier med meget historie i.      

 

Spilleglæde kan især opstå, når man spiller sammen med andre og bliver 

påvirket af de andres spil, når de andre byder ind med deres instrumenter. 

Vores orkester er uhomogent, hvis man ser på, hvilke musikmiljøer de enkel-

te medlemmer kommer fra. Det er imidlertid samtidig en kæmpe ressource 

og inspirerende, at orkestrets medlemmer har så mange forskellige og store 

kompetencer. En har spillet bluegrass og spiller det stadig - en anden har 

spillet skotsk og amerikansk musik og spillet med i en færøsk gruppe. En har 

spillet svensk musik. En har foruden spillemandsmusik spillet i et tyroleror-

kester og i øvrigt også i et større orkester, hvor præcision er meget vigtig. Et 

par af os har spillet i folkemusikhuse andre steder i landet, og en har spillet 

meget i folkedanserforeninger. Orkestret har således en stor palet med mange 

farver og inspiration mange steder fra. På øveaftener giver forskellighederne 

mange diskussioner og meninger om spillemåde og melodivalg m.m., som 

heldigvis løses, så vi alle oplever at få plads, og vores spilleleder skal roses 

for stor arbejdsindsats og tålmodighed ved indøvning af nye melodier og for 

at styre de mange forslag.    

 

De mange forskellige kompetencer vi har i orkestret er derudover, at flere 

er ret teknisk dygtige på instrumentet, andre er dygtige til at spille anden 

stemmer, andre kan lave anden og tredjestemmer og har meget forstand på 

harmonier. Andre er IT-specialister og kan formidle nodearkiver til glæde for 

os alle. Andre har forstand på dans, betoning og tempo. Andre igen kan spille 

efter gehør og spille en masse, som ikke står i noderne, men som harmonerer 

og løfter musikken. Flere har kompetencer til at skifte fra melodistemme til 

at gå over på akkorden.  
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Vores orkester er efterhånden blevet meget stort, og det er noget af en kunst, 

at kunne spille så mange sammen, ja bare at kunne høre hinanden og være 

bevidst om og udnytte de mange kompetencer og give plads til hinanden og 

få en fælles lyd, men det er netop kolossalt opløftende, når det lykkes. Gen-

nem de senere år er det lykkedes i stadig flere tilfælde, hvor man næsten bli-

ver euforisk af oplevelsen. Når det sker, så spiller orkestret ikke bare som 

summen af de enkelte musikeres formåen, så spiller vi alle over evne, så der 

opstår en synergi, og når så danserne viser danseglæde samtidig, bliver vi 

yderligere løftet, og så kan det ikke blive bedre.  

 

Danseglæden og årsagen 

for dens opståen kan det 

være vanskeligt at definere 

i alle enkeltheder, men jeg 

oplever, at den findes i vo-

res forening. Faktisk hørte 

jeg en aften for nogle år 

siden, at en af vores dygtige 

dansere udtalte, at grunden 

til, at hun kom i foreningen, 

var, at her dansede man 

ikke bare – nej – her var der 

danseglæde, og det blev 

sagt med overbevisning. En 

af årsagerne, er uden tvivl, 

at vi igennem lang tid har 

haft en meget dygtig og engageret danseleder med stor positiv udstråling, 

som løfter danseafterne, og som kan inspirere, ligesom han sammen med en 

anden danselærer har lagt et stort arbejde i undervisning i begynderdans, som 

efterhånden også er blevet til dans for øvede, som har udvidet deres repertoi-

re af danse.  

 

For 10-15 år siden var det nærmest grænseoverskridende, hvis vi spillede en 

sønderhoning, idet mange ikke kunne danse det, men det er der lavet om på. 

Der er plads til alle i lauget både begyndere og let øvede og måden de mindre 

øvede lærer det på, er bl.a. også at lade sig inspirere af de bedre dansere, som 

gerne giver deres erfaringer videre. Det er en fornøjelse at spille for vores 
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dansere og opleve den gode stemning, der er hos både øvede og let øvede, og 

når mange dansere folder sig ud og samtidig giver sig fuldt ud, både hvad 

angår dansen, og hvad de udtrykker verbalt, så er danseglæden til både at hø-

re og få øje på.  

 

Mange af de dansere, som kommer hos os, er hvad jeg vil kalde hardcore 

dansere, som danser mindst en gang om ugen og ofte mere, og ligesom det er 

nødvendigt for musikere at øve sig for at vedligeholde niveauet, så er I kære 

dansere måske ikke selv helt bevidste om det, men med jeres mange timer 

med dans, så danser i på højt niveau og opnår en finmotorik og en muskel-

kraft og en balanceevne, så det er en fornøjelse at se, hvordan i bevæger jer 

hen over dansegulvet, så det forener danse- og spilleglæden. Hvis man er i 

tvivl, om der er danseglæde i foreningen, så kan man på laugets hjemmeside 

slå op i fotoalbummet. Der er mange brede smil hos danserne. 

 

Laugets lange og ret   

succesrige historie skyl-

des, efter min mening, at 

der er mange, der gen-

nem tiderne har været 

aktive og har taget ejer-

skab i foreningen. I 

ovenstående er kun 

nævnt få, som har ydet 

en særlig indsats. Mange 

flere fortjener at blive 

nævnt, og herunder ikke 

mindst medlemmer, som yder en stor indsats i kulissen, og hvis arbejde man 

måske bare tager for givet. Et par eksempler på dette kan være vores nuvæ-

rende formand, som foruden at være initiativtager til foreningen i mange år 

har været meget aktiv især i kulissen, og vores nuværende kasserer, som for-

uden at holde styr på økonomien og andre aftaler, ofte er den person, som 

møder først og sætter stole og borde op, og som gerne rydder op igen. Mange 

flere har ydet en stor indsats, og vi kan således sammen føle os glade og stol-

te over, at Aalborg Danse- og Spillemandslaug nu fylder 25 år og fortsat er i 

god form.   

 

Søren Larsen  
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Spillemandsfestival 

Lørdag den 18. april 2015 
Kl. 17.30 - 23.00 

 
Vi arbejder igen hårdt på at arrangere endnu en forrygende  
spillemandsfestival. 
 
Invitationerne til orkestrene er sendt ud, og flere har meldt    
positivt tilbage. 
 

Et er helt sikkert, og det er at Bent Melvej har lovet at virke som 
instruktør ved eftermiddagens workshop for 
de inviterede musikere.   
 

Glæd dig derfor til, igen at opleve denne  
forrygende spille- og danseoplevelse som vi 
i 2015 afholder for 13. gang. 
 

Entre inkl. kaffe og kage 75,-  
For ikke medlemmer 95,- 
 

Vi glæder os til at se jer alle,  
Musikere & Dansere 
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Indkaldelse til generalforsamling 
 

Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 
 

Trekanten Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Øst 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer mm.* 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag** 

7. Ideer til næste års arbejde 

8. Eventuelt 
 

* Bestyrelsesmedlemmer på valg 

 Ole Ugilt Larsen, Jakob Frandsen. 
 

 Suppleanter på valg: 

 Hanne Færch & Palle Bidstrup  
 

 Revisorer på valg: 

 Aage Pedersen og Birgit Davids 
 

** Forslag til behandling på Generalforsamlingen, 

 herunder forslag til vedtægtsændringer, skal  

 være formanden i hænde senest tirsdag  

 den 3. marts 2015 

 

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 

 

Der serveres kaffe og kage!  
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Hvor kommer interessen for dans 

fra? 

Det er min mors skyld. Mine forældre 

danser ikke, men min mor bestemte, 

at vi skulle gå til noget, og da min 

storesøster, hun er to år ældre, valgte 

folkedans, så fulgte jeg bare med. Det 

var sanglege, gå-danse, som fætter-

mikkel. Vi var rigtig mange børn, 

kom der en gang om ugen. Vi fik fx 

en stjerne på venstre fod, så man kun-

ne kende forskel, og dem der dansede 

drenge, havde et skråbånd på. Så lær-

te jeg det stille og roligt, vi var vilde 

med det.  
 

Min mor dansede ikke, men bakkede 

os op. Når vi havde meldt os til no-

get, så skulle vi gå til det i mindst et 

år. Men med folkedans blev det slet 

ikke diskuteret, det var bare noget vi 

gjorde og det var sjovt, vi var mange 

og ture rundt og lærte noget. Mine 

forældre kørte os rundt til alle de ste-

der vi var. Men selve indholdet gik de 

ikke så meget op i, men de bakkede 

os op 100 %. Jeg kan huske at det 

aftvang respekt, at jeg allerede som 

10-årig kunne danse vals, det kunne 

nok imponere. Vup, hallo det var 

sjovt! 
 

Hvad tænder dig i dag i folkedansen? 

Det kommer an på i hvilken sammen-

hæng jeg er i. Det er forskelligt. Fyns 

Amts Ungdomsdansere kom jeg med 

i, selvom jeg ikke var gammel nok. 

Det gik mega hurtigt, vi lærte meget i 

et højt tempo. Det var vildt sjovt, der 

var et godt sammenhold og udlands-

ture. 

Det store skift kom da jeg var færdig-

uddannet. Før var det bare sjovt, og 

sammenholdet var det centrale. 
 

Var der drenge med? 

Ja, der var lige mange drenge og pi-

ger, men jeg har nu altid danset me-

get herre, dels fordi min storesøster 

ikke gad danse herre og hende danse-

de jeg tit med, men også fordi, det 

gjorde man bare. Det kom sig ikke så 

nøje, så jeg lærte begge dele. Man 

kommer jo lidt tættere på de andre, 

og det er også sjovt. Vi gik til alt  

muligt sammen. Men i de tre år i 

En af laugets yngste dansere er lige blevet færdig med uddannel-

sen som instruktør. Vi har sat Mette stævne for at høre om inte-

ressen for dansen, om samspillet mellem dans og musik, dansere 

og orkester samt om folkedansens fremtid.  
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gymnasiet var der meget begrænset 

tid til at danse. 

Så flyttede jeg til Aalborg og startede 

i lauget. Under studiet var der ikke tid 

til så meget andet end dans hver fjor-

tende dag på Trekanten, men da jeg 

blev arbejdsløs som udlært blev dans 

hele mit livsindhold. Det var rædsels-

fuldt at være arbejdsløs, så dansen 

blev min redning. Det eneste der 

holdt mig oppe, var dansen. Jeg gik 

til alle mulige kurser, især Birthe Jør-

gensen var en stor inspiration. Jeg gik 

enormt op i detaljerne og fik finpud-

set min teknik og lærte en masse. 
 

Så svaret på hvad der tænder mig i 

dansen er at det kommer an på sam-

menhængen. Nogle gange er det bare 

det at komme til et bal, få danset en 

masse, være sammen med venner og 

andre dansere, andre gange er det at 

gå på et kursus, hvor man kan dykke 

helt ned i detaljerne, at nørde med 

det, og på den måde få en dybere for-

ståelse og en anden type oplevelse 

end til et almindeligt bal. Men begge 

dele sætter jeg pris på, ja begge dele 

tænder mig. F.eks. var jeg lige på et 

kursus i Højby, jeg dansede med in-

struktøren og så siger han, du drejer 

lidt i overkroppen, lad være med det. 

Jeg prøvede det, og så blev følelsen 

en helt anden. 
 

Er det så flowet i dansen? 

Ja følelsen i kroppen, jeg fornemmer 

ikke verden omkring mig, jeg er bare 

i dansen uden at sanse andet. Det er 

følelsen i kroppen der er det helt sær-

lige, det der tænder mig. 
 

Hvor er musikken så henne i oplevel-

sen?  

Jeg kan ikke undvære den. Den bety-

der meget. Som danser skal musikken 

understøtte det flow der er i dansen. 

Så tempo, betoning, frasering og an-

det betyder meget for dansen. Det er 

slet ikke nok at noderne bare bliver 

spillet som de står, det gør det ikke til 

dansemusik. Der skal man have     

tawet, som de gamle spillemænd hav-

de og som nogle af de unge som Met-

te Kathrine Jensen og Kristian Bugge 

har det.  
 

Da jeg mødte Troels, han er jo ikke 

danser, han er musiker, så blev jeg 

opmærksom på musikken. Han udpe-

gede detaljer i musikken som jeg al-

drig havde været opmærksom på. Så 

fik jeg ørerne op for alt det der sker i 

musikken, altså ikke bare en samlet 

masse af lyd. Så det giver mig noget 

andet, fx når nogle musikere står og 

leger. Og hvis de er rigtig lydhøre, 

kan jeg som danser påvirke musikken 

og trække tempoet op eller ned. Så de 

rigtig gode musikere er opmærksom-

me på danserne og i en slags ordløs 

kommunikation finder vi sammen ud 

af det rigtige tempo og den betoning 

som understøtter dansen. Det er bare 

så fedt, når det sker. Ved at jeg æn-

drer min dans, så aflæser musikerne 

det og sammen bliver det en bedre 

oplevelse for begge parter. 

Selvom jeg elsker at danse med rigti-
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ge dygtige instruktører og dansere, så 

er det en anden glæde at danse med 

helt almindelige dansere som fx Tro-

els, det er også sjovt, bare på en an-

den måde end med de ubesværede 

nørder, der bare kan det hele. 

Er det så ikke svært at danse avet 

om? 

Det kræver træning. Du bør være lige 

god til begge veje rundt. Men vi dan-

ser langt mest den ene vej rundt, så 

uden træning opleves avet om som 

besværligt. Men jeg har altid trænet 

begge veje, så jeg lægger ikke engang 

mærke til hvad vej det går, for begge 

veje går lige godt. 

Derfor træner jeg 

Thyge i at kunne 

svinge begge veje 

rundt. Hans hoved 

skal vænnes til at 

det er lige godt beg-

ge veje. Det træner 

man fx også på ung-

domshold. 
 

I lauget danser vi mest modsols. Og 

det er kun nogle få danse, vi danser 

medsols? 

Ja, men det er tænkning i bestemte 

kasser, at vi gør det sådan. Det er ba-

re sådan vi gør. Det kunne være mere 

afvekslende, når bare alle danser den 

samme vej rundt i salen. Ja, alle dan-

se kan danses den anden vej rundt. 

Der har været mere variation i hvad 

der har været danset tidligere. Det 

kan man se i gamle optagelser og be-

skrivelser.   

Man kan sige der er to tilgange. Det 

frie miljø omkring studenterne og 

folkemusikhusene, og så den anden 

tilgang i foreningerne.  I foreningerne 

har man gjort et stort arbejde med at 

nedskrive dansene. Man har fx taget 8 

par og set på dem danse en bestemt 

dans fra Himmerland. Så har man 

opdaget de små variationer i mellem 

de dansende par. Men til sidst har 

man skrevet en slags gennemsnit ned 

og så sagt, at så er det sådan den dans 

skal danses. Det giver så anledning til 

at man i foreningerne kan rette hinan-

den, hvis det ikke er som der står i 

dansehæftet. I det frie miljø er man 

slet ikke optaget af den form for kor-

rekthed.  

I det frie miljø mødes man og danser 

for sjov. I foreningerne har det været 

danseskole. Her var det formen der 

var det vigtige. De har også en slags 

baller, som de kalder legestue. Jeg er 

vokset op i foreningerne, Troels 

kendte slet ikke til det, han kommer 

fra det frie miljø, så i starten kunne vi 

næsten ikke forstå hinanden. 
 

Er det samme danse, samme repertoi-

re i de to miljøer? 

Nej det er det slet ikke. I foreningerne 

er det mest kvadrilledanse og opførin-

ger og figurdanse, - der er bestemte 

ruter du skal kunne ellers går du galt i 

byen, mens det i det frie miljø mere 

er pardanse, to-pars danse og kreds-

danse. Der er også forskellige opfat-

telser af, hvad der er det rigtige. I for-

eningen danser du med din egen part-
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ner, her skal du selv have en danse-

partner med ellers er du lost. I de frie 

miljøer kan du godt komme uden en 

fast dansepartner og man bytter også 

mere rundt mellem hinanden. 
 

Gælder den opdeling i de to miljøer 

stadig i dag? 

Ja, i høj grad. Jeg tror det er noget af 

det som bliver en udfordring for for-

eningerne for det gider de unge ikke. 
 

Indgangsbarriererne er højere i for-

eningerne? 

Ja, i de frie miljøer bliver man ført 

med selvom man ikke kender danse-

ne. Så siger man bare, se efter par et 

og to og så gør I det samme bagefter. 

Eller man danser lige bag ved nogle 

par der kender dansen. Her er det vig-

tigste at man får danset og har det 

sjovt. I foreningerne har man det også 

sjovt, men det er også vigtigt at gøre 

det rigtigt, og det kan af nogle og især 

de unge føles som stift og noget der 

stiller sig i vejen for danseglæden. 

Tolerancen overfor fejl er langt større 

i de frie miljøer. Den er ikke så stor i 

foreningerne. Det er måske ikke så-

dan alle steder, men det er den erfa-

ring jeg har gjort mig. 

Det irriterede mig meget i starten at 

Troels som danser tænker som i de 

frie miljøer. Han mener, at du bare 

skal være på din plads, når nogen har 

brug for dig, men hvad du gør indtil 

da, er helt frit. Derfor kan Troels godt 

finde på at suse salen rundt og så væ-

re tilbage på sin plads, når han skal 

noget med mig. Men med min for-

eningsbaggrund var det uforståeligt 

og ganske provokerende. Nu tager jeg 

det roligt og synes at det kan være en 

sjov og afslappet tilgang til dansene, 

et ekstra krydderi som modvægt til at 

det bliver for stift. Men i starten var 

det bare irriterende, jeg hadede det i 

starten. Det kan jo hyle andre dansere 

helt ud af det, hvis de aldrig har set 

den tilgang før.  
 

Hvad gider unger mennesker når det 

gælder folkedans? 

De gider i hvert fald ikke foreninger-

nes tilgang. Her har de frie miljøer en 

chance, selvom de også er udfordret. 

Hvis jeg tænker på FOD og ROD, 

altså dans og samspil for unge mel-

lem 15 og 30 år, så foregår det mere 

uformelt og med stor vægt på danse- 

og spilleglæde og mindre vægt på at 

det skal være korrekt i forhold til en 

bestemt node eller bestemt dansein-

struktion. Det er meget populært med 

mange deltagere. Selvfølgelig vil de 

også gerne være dygtigere, men det 

gælder andre dimensioner end kor-

rekthed. Her er det flowet, kropsople-

velsen, samværets kvaliteter der er i 

højsædet. 
 

Dette er første del af en optagelse 

som Jakob Frandsen lavede med  

Mette Bebe, torsdag den 13. novem-

ber 2014. 

Anden og sidste del af optagelsen 

udkommer i næste nummer af  

laugsblad. 



Januar 2015 
 

Mandag  den 12.  kl. 19.00 - 21.30  (HUSK SELV KAFFE) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Lørdag den 17.  kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage: 

Bal med: ”Stafivia”                                                           75,- / 95,-  
 

Mandag  den 26.  kl. 19.00 - 21.30 (HUSK SELV KAFFE) 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

 

 

Februar 2015 
 

Mandag  den 9.  kl. 19.00 - 21.30  (HUSK SELV KAFFE) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Mandag  den 23.  kl. 19.00 - 21.30 (HUSK SELV KAFFE) 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

 

 

Marts 2015 
 

Mandag  den 9.  kl. 19.00 - 21.30 (HUSK SELV KAFFE) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Tirsdag den 10. kl. 19.00 på Trekanten 

Generalforsamling (her serveres kaffe og kage) 
 

Lørdag den 21.  kl. 19.00 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage: 

25 års jubilæumsbal”                                    25,- / 50,- (”som i gamle dage”) 
 

Mandag  den 23.  kl. 19.00 - 21.30 (HUSK SELV KAFFE) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

April 2015 
 

Lørdag den 18. kl. 17.30 - 23.00                           Entre inkl. kaffe og kage  

Spillemandsfestival                                                             75,- / 95,- 
              

 

 

Entre: Medlemmer gratis adgang på mandagsdanseaftener,- (ikke medlemmer 20,-) 

 
 

 

Laugets orkester holder øve aftener de mandage der ikke er dans i salen. 

For information omkring orkesteret, kontakt orkesteransvarlig: 

Jakob Frandsen Tlf. 98 15 33 44 E-mail: jkf@ucn.dk 

Arrangementskalender  


