Nyhedsbrev december 2017

Kære alle i Glad Dans Viborg
Mange tak for en dejlig efterårssæson. Det har været en fornøjelse at komme til folkedans hver
torsdag. Humøret og danselysten har været høj hos alle. Det kan man kun blive glad af 😊
Bestyrelsen vil gerne takke jer for jeres hjælpsomhed. At der er så mange der giver en hånd med,
betyder rigtig meget for foreningen og vores fællesskab. Det er også rigtig dejligt at I bakke op
omkring vores arrangementer: træninger, kurser, legestue, åbne danseaftner, foredrag, udflugt.
Specielt vores juleafslutning var der en KÆMPE opbakning til, af hjertet tak for det. Uden jer ingen
Glad Dans Viborg.
Dette nyhedsbrev vil handle lidt om hvad der sker i foreningen.
Side 2: oversigt over januar, februar og marts, ud over de alm. træningsaftner.
Side 3 – 8: information omkring NORDLEK 2018 i FALUN, Sverige. Alt informationen er taget fra
www.NORDLEK.dk
Torsdag d. 22. februar 2018 er der generalforsamling, i den anledning vil vi lige gøre opmærksom på
at i henhold til vedtægterne § 5, stk. 4 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
indsendes til formanden senest 1. januar 2018.
I foråret vil der være to opvisninger.
Den første opvisning er i Bjerringbro lø. d. 10/3, hvor Bjerringbro Folkedansere afholder forårsstævne.
Her vil der være opvisning og fællesdans om eftermiddagen, hvor det er valgfrit om det foregår i
dragt eller ej. Opvisningen foregår i grupper, hvor 2-4 foreninger danser de samme 3-4 danse. Om
aftenen er der legestue.
Den anden opvisning foregår i Stoholm lø. d. 24/3, tidligere Kongenshus Efterskole. Forårsstævnet
afholdes af en sammenslutning af ca. 10 foreninger fra Midtjylland, her i blandt Glad Dans Viborg.
Stævnet foregår om aftenen med en opvisning på max 9 minutter pr. forening uden dragt samt
legestue bagefter.
Begge opvisninger består af danse, vi kommer til at danse på aftenholdet, i vinter.
Vi håber at der er rigtig mange der har lyst til at deltage til begge arrangementer og støtte op omkring
GDV 😊.
Der vil komme mere information ud senere.
I de forhenværende år har der været påskestævne i Øster Bjerregrav, om der bliver det i 2018 er
meget usikkert lige nu.
Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens og egne vegne ønske dig og din
familie en glædelig jul samt et godt nytår.
Mange julehilsner
Ulla Rohde Thomassen
Formand
Glad Dans Viborg
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Oversigt over januar, februar og marts 2018
Januar
Torsdag d. 4.
Starter eftermiddags- og aftenholdet op igen.
Torsdag d.4., 11. og 25.
Kl. 18.45 – 19.30 er der kursus med danse i valse- og polka rytmer, både ret og avet om.
Torsdag d.18.
Ingen træning pga. nytårstaffel.
Fredag d. 19.
Nytårstaffel på Vestervang Skole kl. 17.30 – 23.00. Bindende tilmelding senest d. 6/1-18 ved betaling.
Se tidligere tilsendte invitation

Februar
Torsdag d. 1. + 8. + 15.
Træning kl. 18.45 – 19.30, til opvisningerne i Bjerringbro lø. d.10/3 og Stoholm lø. d. 24/3
Tirsdag d. 13. + 20. + 27.
Kl. 19 – 20.30 starter vi et kursus, hvor du kan lære at danse de store festdanse, så som Les lanciers,
Radetzkymarch, Sønderborg dobbeltkvadrille og Totur fra Vejle.
Prisen er 100 kr. for alle 3 gange. Tilmelding til Conny på cej@jakobsen.mail.dk samt betaling på
kontonr. 7670 0002 078 009 eller Mobile Pay 28852
Torsdag d. 22
Generalforsamling kl. 19

Marts
Torsdag d. 1. + 8. + 15.
Træning kl. 18.45 – 19.30, til opvisningerne i Bjerringbro lø. d.10/3 og Stoholm lø. d. 24/
Tirsdag d. 6. + 13. + 20.
Kl. 19 – 20.30 starter vi et kursus, hvor du kan lære at danse Vals, Wienervals og Brudevals.
Prisen er 100 kr. for alle 3 gange. Tilmelding til Conny på cej@jakobsen.mail.dk samt betaling på
kontonr. 7670 0002 078 009 eller Mobile Pay 28852
Lørdag d. 10.
Forårsstævne i Bjerringbro med fællesdans og opvisninger om eftermiddagen samt legestue om
aftenen.
Torsdag d. 22.
Sæsonafslutning for aftenholdet.
Derfor er der desværre ingen træning for eftermiddagsholdet denne dag.
Lørdag d. 24.
Forårsstævne i Stoholm, med legestue og opvisninger om aftenen.
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NORDLEK stævne d. 10. - 15. juli 2018 i Falun i Sverige.
Falun ligger i det område af Sverige der hedder Dalerna. Ved
indkørslen til byen står Dalarhesten. Falun ligger ca. 680 km. fra
Malmø og ca. 420 km. fra Gøteborg.
Falun er kendt i Sverige for flere ting,
men først og fremmest for den store
kobbermine, der dels er et stort åbent
brud og dels minegange fra 1800 tallet.
Der er et museum og besøgscenter ved
minen, og det er muligt at komme på en
guidet tur i de gamle minegange.
2 andre ting som Falun er kendt for er "Falun-färge". Den røde
maling som de fleste svenske træhuse var malet med før i tiden.
Malingen er fremstillet af den kobberholdige jord i området.

En anden ting er "Falun-korv" - Falund-pølser - der er lavet af oksekød, og som
spises meget i Sverige. Disse pølser opstod nærmest som et biprodukt fra
minedriften, da man i 1800 tallet brugte oksehud til at lave reb til brug i minen.
Man fandt så ud af at lave pølser af oksekødet.

Stævneaktiviteterne er for størstedelens vedkommende samlet i et stort fritidsområde ved navn Lugnet.
Lugnet ligger ca. 2 km. fra Faluns Centrum. I dette område kommer stævneinformation, dansesteder,
koncerthal, bespisning, noget skolelogi og stævne-camping.
I tilknytning til Lunet er der både et hotel og en offentlig campingplads. Der vil også blive skolelogi på andre
skoler i byen efter behov.
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Danse Temaet for NORDLEK 2018 er POLSKA.
Nordisk danseaften
Efter åbningen tirsdag aften bliver der en nordisk danseaften i hallen. Fri dans og nordisk mix med tidligere
fællesdanse.
Legestuer
Hver aften bliver der legestuer. Hvert land har én legestue?? Fællesdansene bliver danset ved alle legestuer.
Hæng på dans
Hæng på dans er fri dans til musikken med et antal ”modelpar” som viser eksempler på dansene.
Modelparrene instruerer ikke, men danser dansene.
Fri Dans
I fri dans danser man pardans som man har lyst til, til den musik som bliver spillet. Det bliver en blanding af
polska og gammeldans. Der bliver fri dans hver aften.
Nordisk folkloreaften
To aftener bliver der nordisk folkloreopvisninger i en stor koncertsal med dansegrupper fra de deltagende
lande.
Nationalopvisning.
Der skal selvfølgelig også være en dansk nationalopvisning under stævnet. Den vil komme til at foregå
torsdag aften indendørs i en hal med tilskuerpladser. Programmet er på ca. 10 minutter og ledes af Hanne
Holse som instruktør og Helle Baltzer Rohde som forspiller. Vi håber selvfølgelig at rigtigt mange vil deltage
som dansere eller spillemænd. Der bliver træning til nationalopvisningen torsdag 15:30 – 17:00.
Dansene til nationalopvisningen er:
578 Langsomme Gertrud, Bornholm
636 Firtur, Oksbøl
513 Baglæns Kontrasejre
432 Galopin, Langeland
145 Ungkaae`ls Dans, Vejle
Priser og tilmelding.
Der er ved redaktionens slutning endnu ikke kommet priser på stævnemærke, logi, koncerter m.v., men
ifølge arrangørerne skulle dette komme på www.nordlek2018.se, sammen med tilmeldingsformularen i
januar måned. Tilmeldingen bliver elektronisk med betaling med kreditkort eller bankoverførsel ved
tilmeldingen.
Optog og ”stadion”-opvisning
Lørdag bliver der optog fra Torvet i Falun til stævneområdet. Opvisningen kommer til at foregå indendørs i
en hal med tilskuerfaciliteter. I må meget gerne tage faner med i optoget. Alle dansere, inklusive VI-KAN
dansere, og spillemænd deltager i fællesdans og samspil.
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Dansekurser
Der bliver mange dansekurser onsdag, torsdag og fredag. Tema for kurserne er polska, sangdanse samt en
valgfri dans fra de forskellige lande. Man planlægger også to ”workshop special” med polska fra Bingsjö på
den ene og danse fra Hälsingland på den anden.
Nordisk dansemix
Et kortere program tirsdag- og et længere onsdag aften. Nordisk mix er fællesdanse fra tidligere
NORDLEKstævner.
Dans og PR-opvisninger i Falun centrum.
Onsdage, torsdage og fredag bliver der opvisninger kl. 13:00 – 17:00 på 5 forskellige steder i Falun.
Hver opvisning må højst vare 20 minutter, og tilmelding til PR-opvisninger skal helst ske samtidig med
stævnetilmeldingen af hensyn til planlægningen. Hvis der er tid og plads kan et hold godt give flere
opvisninger.
(Har du lyst til give opvisning til NORDLEK 2018, ud over den nationale opvisning, har Folkedans
Danmark region Midtjylland et dansehold "Midt i Dansen" du kan deltage på. Kontaktpersonen er Ulla
Rohde Thomassen.)
Dansekonkurrencer
Onsdag aften bliver der dansekonkurrencer. Mere information senere.
Nordisk bal og kursus med historiske danse.
Onsdag aften bliver der Nordisk bal med middag på First Hotel Grand i Falun centrum. Hvis dette bliver
overtegnet gentages ballet torsdag. Dansekursus onsdag kl. 09:00 – 15:00 for alle der vil deltage i ballet.
Danseprogrammet SKAL trænes inden stævnet. Information om balinspektører, danse, noter og
dansebeskrivelser finder du på www.nordlek2018.se
Workshop i historiske danse
Fredag eftermiddag bliver der workshop i historiske danse for alle. Dansk balinspektør er Per Sørensen,
Kolding
Træd ind i dansen – En svensk folkedansemesse
Folkdansemessen Träd in i dansen vil foregå i Falu Kristine kirke. Det er en nadvergudstjeneste i folketone
af Per Harling og Susanne Bågenfelt for kor, menighed, spillemænd og dansere.
Musik
Musikken kommer til at blive bemærket på NORDLEK 2018
Musiksiden har hidtil haft svært ved at tiltrække spillemænd, især fra de øvrige Nordiske lande, set i forhold
til folkemusikfestivalerne rundt omkring. Denne gang satser man på at NORDLEK 2018 bliver et
danse- og folkemusikstævne, med alt hvad det indebærer af kulturforskelle og mængde.
Kulturforskelle betyder at danseoplevelserne kommer til at være traditionelle, verdensmusikalske,
genreoverskridende, ungdommelige, yderst traditionelle, legende og uventede. Med ”mængde” mener
man, at på dette NORDLEK bliver musikken synlig og hørbar i et meget større omfang end vi har været vant
til på tidligere
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Dragter og håndværk
Man kan komme til at opleve den rige dragtkultur som findes i området, og hvordan dragterne har varieret
efter både kirkeåret og årstider. Der bliver dragtfremvisninger og udstillinger på Dalernes Museum, med
hovedtøjer som fokusområde.
I Falu Kristine kirke bliver der en forestilling,
Fyra årstider i Dalarnas lustgård. En forestilling som handler om Dala Flodas rige kulturliv i dragter, musik
og dans. Fremvisningen blandes med musikken De Fire Årstider af Vivaldi.
For første gang i NORDLEKs historie bliver Samekulturen præsenteret. Sveriges sydligste sameby, Idre, ligger
i området, så det er naturligt at samernes spændende historie og traditionelle kultur også kommer med.
Der bliver mulighed for at overvære foredrag, forskellige fremvisninger og prøve samernes madkultur og
håndværk.
På programmet er der også diverse workshops som f.eks. ”tvåändsstickning, påsöm, svartstick”,
båndflætning og træsløjd.

Der er planlagt 9 ture/udflugter under NORDLEK 2018.
Disse ture er kort beskrevet i det følgende, og yderligere oplysninger findes på svensk på
www.nordlek2018.se.
Bemærk at alle priser er angivet i svenske kroner. (Danske kroner er ca. ¾ af den angivne pris)
Carl Larsson-gården i Sundborn og Stora Hyttnäs
Bustur torsdag den 12. juli kl. 08:30-12:30
Udflugt til kunstneren Carls Larssons og hans hustru Karins hjem ”Lilla Hyttnäs” i Sundborn, hvor der bliver
en guidet rundvisning i huset og der fortælles om deres liv og kunstneriske virke.
Der bliver også en rundvisning i det nærliggende Stora Hytte, der kan føre historien tilbage til 1600-tallet. I
dag fremstår huset som er et autentisk højborgerligt hjem fra år 1900.
Der er mulighed for at købe formiddagskaffen.
Prisen er 390,- Skr.
Fremstilling af Dalaheste i Nusnäs
Bustur torsdag den 12. juli kl. 08.00-12.00
Turen går til Nusnäs hvor der fremstilles dalaheste. Under en guidet rundvisning bliver der fortalt om de
forskellige processer i fremstillingen af en dalarhest, og der bliver selvfølgelig også mulighed for at købe en
dalahest med hjem.
Hjemturen køres over Rättvik, hvor der bliver en lille pause, hvor der kan købes Rättvik-is eller en kop
kaffe på torvet.
Pris: 125,- Skr.
Falu Gruva
Onsdag den 11. juli kl. 9-12
Når man er i verdsarvsbyen Falun, bør man også besøge Sveriges ældste grube, ”Falu Gruva”. Denn grube
er tidligere blevet kaldt Sveriges skattekiste, for her han man hentet guld, sølv, kobber og andre metaller
op af jorden. Restprodukterne fra gruben er blevet brugt til fremstilling af ”Falu Rödfärg” der blev brugt
som husmaling over alt i Sverige. Gruben blev nedlagt i 1992.
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Grubebesøg under jorden
Guiden tager de besøgende med ned i den gamle del af gruben. Der er ca. 400 trappetrin ned, men
heldigvis en elevator op igen. Husk en varm trøje.
Prisen inkluderer også entre til at se det nye fine grubemuseum, de historiske bygninger, filmforevisning
og det lille grubetog som kører rundt på området.
Nøjagtigt tidspunkt for rundvisningen under jorden vil blive meddelt direkte til deltagerne efter
tilmeldingen. Der er mulighed for at vælge svensk- eller engelsktalende guide. Børn 3 – 12 år kun i selskab
med en voksen.
Priser: Voksne kr. 225,- Skr. og børn 3 – 15 år 90,- Skr.
Grubebesøg over jorden
Mulighed for at se det nye fine grubemuseum, de historiske bygninger, filmforevisning og det lille
grubetog som kører rundt på området m.m.
Pris: 90,- Skr.
Det historiske Uppsala og Carl von Linné
Bustur tirsdag den 10. juli kl. 08.00 – 17.30
Første stop er formiddagskaffe i Linnés sommerhus i Hammarby. Undervejs videre frem bliver der fortalt
om Uppsalas historie frem til i dag. I løbet af dagen vil guiden fortælle om - og vise de kendte steder i byen
som f.eks. Uppsala slot, universitetsbiblioteket Carolina Rediviva og Universitetet. Der bliver også besøg i
Linnéhaven i blomstring og det fine Linnémuseum. Rundturen afsluttes med en rundvisning i Uppsala
domkirke, Skandinaviens højeste og største kirke med bl. a. Gustav Vasas grav.
Uppsalabesøget afsluttes med frokost på Odinsborg i ”Gamla Uppsala”. Gamla Uppsala är et av Nordens
mærkeligste fortidsminder. Her ligger de tre majestætiske kongehøjene fra 500-talet, et av Nordens
største gravområder med resterne efter domkirken som blev bygget i 1100-talet.
Pris: 865,- Skr.
Hårarbete och korgtillverkning i Våmhus
Bustur onsdag den 11. juli kl. 08.00- ca 14.00
I 1800-talet blev Våmhus kendt for sine fine hårsmykker og spånkurve, der blev solgt dyrt uden for
Sveriges grænser. Efter at hårsmykker gik af mode sidst i 1800-tallet gik håndværket i glemmebogen, men i
Våmhus er der en forening der hedder ”Hårknuten” der bevarer dette håndværk.
Hårsmykker var kvindearbejde medens mændene flettede spånkurve, æsker og sier, der blev solgt både i og uden for Sverige. Deltagerne bliver præsenteret for disse 2 håndværk og der er en udstilling med gamle
arbejder. Der bliver serveret en baguette og lidt at drikke i bussen på vejen hjem
Pris: 335,- Skr.
Mackmyra Whisky och Skedvi Bröd
Bustur tirsdag den 10. juli kl. 08.00 – 16.00
Mackmyra Svensk Whisky AB blev startet i 1999 og er Sveriges første maltwhiskydestilleri. Virksomheden
har til huse i Mackmyra udenfor Gävle.
På destilleriet bliver der serveret frokost med prøvesmagning af 4 slags whisky, og desuden bliver der en
guidet gennemgang af hele fremstillingsprocessen fra top til bund.
Turens andet besøg er på ”Skedvi knäckebröd” hvor man laver brød efter gamle opskrifter og brødet bages
af ”ægte mennesker i ovne med åben ild”.
Under besøget prøvesmager man en ”mjukbulla” til kaffen. Der er også en butik med brød og andre lokale
produkter.
Pris: 765,- Skr.
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Orsa Rovdjurspark i Grönklitt
Bustur tirsdag den 10. juli kl. 08.00- 17.00
Orsa Rovdyrepark er Europas største rovdyrepark hvor dyrene lever i et naturligt miljø. miljö. Her kan man
se bjørn, ulv, los og järv side om side. I parken er der også isbjørneanlægget Polar World, Tigerbjerget med
sibirske tigre og Leopard Center som huser både persisk leopard och sneleopard.
Deltagerne får en guidet tur rundt i parken, og efter frokosten, som serveres i ”Toppstugan”, bliver der til
at se mere på dyreparken på egen hånd.
Pris: 740,- Skr.
Oplev Hälsingland! Hør och Hälsingegårde
Bustur onsdag den 11. juli kl. 08.00 – 17.00
Hälsingland er kendt for sine mer end tusind bevarede gamle hälsingegårde. Bl.a. de store
”mangårdsbygninger” helt i træ. Der er besøg på ”Gästgivars” som er en af verdensarvsgårdene.
Hørren har også en interessant historie i Hälsingland. Efter frokosten i ”Växbo Kvarn” bliver der en
rundvisning i ”Växbo Lins” moderna væveri. I butiken kan man se forskellige hør-produkter.
Pris: 625,- Skr.
Alfred Nobels Björkborn og Örebro slot
Bustur onsdag den 11. juli kl. 08.00 – 17.30
Turen går til Karlskoga og Alfred Nobels hjem Björkborn, som idag er et museum for opfinderen,
fabrikanten og indstifteren af Nobelprisen. Björkborn var Alfred Nobels sidste hjem. Efter en dramatiseret
rundtur er der frokost i stalden på Björkborns Herregård.
Man kan ikke besøge Örebro uden at se Örebro slot. Vi drikker eftermiddagskaffen her og hører om slottes
historie.
Pris: 830,- Skr.

Ovenstående er taget fra nedenstående hjemmesider.
Følg med på www.nordlek2018.se og www.nordlek.dk
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