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Nr. 3 – marts 2017 - 30. årgang
Skrabe julekalendere
Det lykkedes igen i år at få et mindre overskud til foreningen i
forbindelse med salget af julekalendere.
Vi har således bidraget både til Folkedans Danmark og vores egen
forening.
Tak for indsatsen.
Ole

1
2
2
3

Indhold
Vi gratulerer
Første danse aften
Dansesjov
Giv dit liv et serviceeftersyn

4
5
5
6
7

Fra Berlingske
Intern afslutning
Dansens dag
Foreningens udvalg mm.
Oplysningssiden

Vi gratulerer
Carin Ekstrøm
Søndertoften 272
2630 Taastrup
70 år 18. april 2017
Anette Dahl Nielsen
Valby Søndergade 25
2630 Taastrup
70 år 5. maj 2017
Jan Ekstrøm
Smedeparken 28, 1.
4180 Sorø
70 år 3. juni 2017
Ragnhild Lundum
Søndertoften 92
2630 Taastrup
75 år 15. juni 2017
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Første danse aften 2017
Jeg vil gerne takke Ina, Annette, Kirsten og Svend mange gange for en dejlig start på det nye år.
Det var et dejligt arrangement I havde fået på benene - dejlig mad og endnu en gang en nye måde at
stille bordene. Det er da fantastisk, at der findes så mange måder - og hver gang synes jeg, det er bedre
end sidste gang.
Jeg har aldrig set sådan en smart/smuk borddekoration før. At I havde fundet nogle sange, som vi
sjældent synger, gjorde det også rigtig godt.
Tusind tak.
Kirsten H

Dansesjov
Lørdag den 14. januar, den anden lørdag i året afholdte vi igen Dansesjov. Klokken 9 30 begyndte det at
summe med liv i Koncertsalen, idet der blev rigget musikanlæg og instruktøranlæg til og sat stole frem
og i Kultursalen blev der gjort klar til frokost.
Samtidig begyndte danserne at komme og kl. 10 var der kommet 50 dansere og to havde ringet at de
var på vej fra Sønderjylland.
De næste seks timer, afbrudt af en
pause til at spise den medbragte mad,
spillede Bjarne Grue Knudsen på
harmonika og Christoffer T. Dam på
violin og Susanne og Vill lærte os en
række danse, der for de flestes
vedkommende var udenlandske.
Mange af dansene finder Susanne og
Vill på nettet, således også den der fik
kælenavnet vingummi bamserne, fordi
den på nettet bliver danset af seks
vingummi bamser.
Da kurset sluttede kl. 4 var alle muskler
blevet varmet igennem, men der var
stadig energi tilbage.
Godt 40 dansere havde valgt at tage
aftenen med så der blev dækket borde i
Koncertsalen og båret smørrebrød ind. Det var blevet smurt af hjælpsomme medlemmer, medens vi
dansede.
Det var meget flot smørrebrød og specielt vore gæster fra Malmö var begejstrede. Da vi havde nydt
smørrebrødet spillede Bjarne og Christoffer igen op til dans og Susanne og Vill hjalp med nogle stikord,
så vi kunne prøve kræfter på det vi havde lært. Efter et par timer var benene møre og vi sagde farvel og
på gensyn til hinanden.
Tak til de medlemmer der var med til at løse alle de opgaver der er sådan en dag, hvis det skal blive en
succes.
Ole
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Giv dit liv et serviceeftersyn
Voksenundervisningens Samråd i Høje-Taastrup Kommune tilbyder sammen med
medlemsforeningerne en debataften over temaet ”Sundhed” ved Peter Qvortrup Geisling.
“Publikum skal først og fremmest have en rigtig sjov aften, når jeg er på besøg. Humor skal jo
være så sundt, så jeg har en masse sjove og tankevækkende historier med fra ”Lægens bord”,
”Ha’ det Godt”, ”Diagnose Søges” og de andre tv-programmer, jeg har lavet igennem årene,
når jeg kigger forbi”, siger TV-lægen Peter Qvortrup Geisling.
I modsætning til Peters TV-programmer, bliver livet ikke genudsendt, så TV-lægen vil
inspirere publikum til at give livet et serviceeftersyn. Det er aldrig for sent at udleve sine
drømme. Peter holder foredrag om finurlige historier fra TV-konsultationen.
onsdag den 29. marts kl. 19.00-21.00
Taastrup Kulturcenter Koncertsalen
Peter Qvortrup Geisling

Giv dit liv et serviceeftersyn med Peter Qvortrup Geisler.

De der har reserveret billet kan bare
møde op og blive krydset af på listen
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Folkedans er ved at uddø
Aflyste DM-arrangementer og gamle udøvere truer folkedans som fænomen.
Historiker er overrasket, for det matcher ikke med vores debat om danskhed.
Jens Rebensdorff jrf@berlingske.dk
Eksperter, der for nogle år siden foreslog, at folkedans sammen med blandt andet andelsbevægelsen og
ballettens Bournonville-tradition burde sættes på UNESCOs liste over immateriel kulturarv, havde ikke held
i sprøjten.
Foreningen Folkedans Danmark har tilsvarende svært ved at få polka og »Totur til Vejle« på danskernes liste
over, hvad de vil bruge deres tid på.
Folkedans Danmarks 4.600 medlemmer og de 150 tilknyttede foreninger lider under, at medlemmerne
bliver ældre og ældre med deraf følgende skavanker eller at de simpelthen stiller træskoene på grund af
alder. Uden at nye medlemmer kommer til. Medlemstallet var i folkedansens storhedstid i 1980erne på over
20.000.
I år har konsekvensen af folkedansens krise blandt andet været, at man til DM 17. juli har måttet aflyse
holdkonkurrencerne og konkurrencerne for små børn. Og på grund af for få tilmeldte og frygt for tomme
tilskuerpladser er DM flyttet fra Ringsted Kongrescenter til Ravnsborghallen i Køge, så arrangementet
kommer til at ligge i forbindelse med landsstævnet for folkedansere, der normalt samler omkring 1.000
deltagere.
Formand for Folkedans Danmark, Jan Kirk Todsen, kalder det underspillet for »trist«, at hans forening vil
være en saga blot, hvis ikke yngre mennesker – og her taler vi bare om folk under 50 – kommer til indenfor
en overskuelig fremtid.
»Vi har nok ikke lavet reklame nok for os selv. Vi har tænkt: Det kommer af sig selv. Vi er jo rigt
repræsenteret med folkedanserforeninger ud over hele Danmark. Medlemmerne kommer af sig selv, har vi
troet. Alle kender en, der danser folkedans. Det har så vist sig, at der skal lidt mere til for at få folk til at gå til
folkedans,« siger Jan Kirk Todsen.
For at redde folkedansen har Folkedans Danmark helt i tidens toneklang lavet visioner og handleplaner og
nedsat fokusgrupper, der skal
identificere problemet. En konklusion er under udarbejdelse. Ligesom man arbejder med, at dem, der vinder
DM, som »lokkemad« for de, der overvejer at danse folkedans, får mulighed for at deltage i
verdensmesterskaberne i folkloredans.
Man håber også at have held med at få grupper af interesserede indmeldt i folkedanserforeningerne på én
gang, så deltagerne får mulighed for at danse med folk på deres egen alder og med tilsvarende fysik.
Dans er noget man skal udvikle
Vi skal ikke begræde folkedansens eventuelle endeligt med henvisning til, at folkedans er et gammelt og
urdansk fænomen med rod i bondekulturens frodige muld.
Det mener Uffe Østergaard, professor emeritus ved CBS Handelshøjskolen i København og historiker med
speciale i europæisk identitetshistorie.
»Folkedans er oprindelig opfundet som elitekultur i 1700-1800 tallet. Og så bliver det i 1800-tallet kaldt
ægte folkekultur ligesom folkedragterne. Måske er folkedans på vej væk, fordi folk bare hellere vil danse
salsa og square dance,« siger Uffe Østergaard.
Han kalder det »overraskende«, at det går tilbage for folkedans.
»Det bryder med forestillingen om, hvad befolkningen har gang i med snakken om, hvor vigtigt det er
at være dansk og den slags.«
Uffe Østergaard ser globaliseringen slå igennem på den her måde. I hans bog »Den globale nationalisme«
(1998) er pointen netop, at det, der bliver global kultur, er globale forskelligheder. De, der holder af at danse,
har blot skiftet polkaen ud med argentinsk tango eller sydamerikansk salsa.
I foreningen FOD, hvis to hundrede medlemmer mellem 15 og 30 år afholder et årligt folkedanse og musikstævne på lige fod med flere andre ungdomsgrupper, der ikke er repræsenteret i Folkedans Danmark,
vurderer Adrian Koch Bentzon, at folkedans måske er ved at uddø, fordi man først kan forstå og holde af
folkedans og folkemusik, når man selv udøver den, fordi den er ikke repræsenteret i radioen eller i
popkulturen.
»Dans skal være noget, man videreudvikler på, så det ikke er de gamle sure nisser, der sidder på det. Der skal
nyt blod til,« siger Adrian Koch Bentzon.
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Hvis man skulle lide af den vildfarelse, at folkedans i befolkningen har et nisse-agtigt og halm i træskoeneimage, så passer det ikke, mener Jan Kirk Todsen.
»Problemet er ikke, at befolkningen har et negativt billede af folkedans. Problemet er, at folk ikke har noget
billede af folkedans overhovedet.«
Klippet fra Berlingske 2. marts 2017

Intern afslutning
Efter at have hørt medlemmernes mening har bestyrelsen besluttet, at internafslutning i år bliver torsdag
den 27. april i forlængelse af dansen. Nærmere om programmet følger.

På gensyn den 27. april
Janni, Kirsten H,
Ragnhild og Ole

Dansens Dag
Igen i år prøver vi sammen med Calisto at få et dansearrangement stillet på benene den 29. april. Det er
en lørdag, så vi prøver om det kan blive i CITY2.
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Foreningens udvalg mm.
Dragtudvalg
Lise, formand
Joan
Grethe J
Informationsudvalg
Tina, formand og hjemmesiden
Kirsten H, Hosebåndet
Ole, sætter
Skovtursudvalg
Lise og Sigvald
Ina
Ragnhild og Ole
Kontakt til Taastrup Børnedanserforening
Anette
Kontakt vedr. foreningslokalet
Henning
Reservation af lokaler
Kirsten Krogh
Arrangører:
Medlemsaftener

Lis og Henning
Juletræ

Janni, Kirsten, Ragnhild og Ole
Juleglögg

Annette, Susanne og Jan
Første danseaften

Annette, Ina, Kirsten og Svend
Intern afslutning
Janni, Kirsten H, Ragnhild og Ole
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Oplysningssiden
Formand Ole Lundum
Næstformand Anette Dahl Nielsen
Kasserer Edmund Mulvad
Sekretær Kirsten Harder
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Krogh
Tina Ørregaard
Henning Fruergaard
Suppleanter
Lise Hansen
Janni Culleton
Instruktør Vill Plesner-Petersen
Spillemand Steen Jagd

43992126
43996654
22721441
29336250

ole.lundum@hotmail.dk
chran@privat.dk
emu@post.tele.dk
kirstenharder@live.dk

43996838
42712242
44918827

kskrogh@mail.dk
orregaard4@gmail.com
lh.fruergaard@email.dk

43996077
43717307
25159861
36450535

lisijhansen@gmail.com
janniculleton@outlook.com

Medlemskontingentet er:

Ved betaling halvårlig:
Aktive: 560 kr.
Passive: 140 kr.
forfald er 1/10 og 1/2
Ved betaling månedlig
Aktive: 140 kr.
Passive: 35 kr.
forfald er den første i måneden
Ved betaling helårligt
Aktive: 1120 kr.
Passive: 280 kr.
forfald 1/10
Indbetalinger til foreningen af kontingent eller gebyrer for deltagelse i arrangementer kan ske til
foreningens konto: 22758979152095
Foreningen råder over et antal dragter, der kan lejes:

Pris for medlemmer *
Pris for ikke medlemmer
Dragt
50,Dragt del
25,Depositum
100,*medlemmer af Taastrup Børnedanserforening og Taastrup Folkedanserforening.

150,75,300,-

Sæsonprogram 2016 – 2017:
Tyvstart
Dansens dag på Frilandsmuseet
Åbent hus
Dans Vestegnens Kulturuge
Skovtur
Medlemsaften

Kulturc/foren.lok
Frilandsmuseet

Kl. 19 30
Kl. 10 00
Kl. 19 30
Kl. 16 00

Kulturc/foren.lok
Kulturcentret
Kulturc/foren.lok

25/8 2016
28/8 2016
1/9 2016
9/9 2016
17/9 2016
22/9 2016
7 – 9/10
2016
20/10 2016
27/10 2016
15/12 2016
15/12 2016

Første danseaften
Dansesjov
dansekursus v. Susanne og Vill
Vinterferie ingen dans
Medlemsaften
Internafslutning
Dansens dag

Kulturc/foren.lok

5/1 2017

Kl. 19 30

Kulturcenteret

14/1 2017

Kl. 10.00

Kulturc/foren.lok
Kulturcentret

23/2 2017
2/3 2017
27/4 2017
29/ 4 2017

Kl. 19 30
Kl. 19 30

Generalforsamling

Kulturcentret

11/5 2017

Rødovre Centrum
Roskilde Kloster
Kulturc/foren.lok

Klingende Windrose 50 år
Efterårsferie ingen dans
Medlemsaften
Juletræ
Juleglögg

Kl. 19 30

Kl. 19 30
Kl. 18 00
Kl. 19 30
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