
Fra medlemsbladet» Venstrebenet«,
Ramsø.

Hvordan
og hvorfor .••
- jeg blev danseleder, - og lidt om
hvorledes jeg tilrettelægger en dan-
sesæson.

For at begynde med starten: Min
søster begyndte at danse folkedans i
1950 på DUI's børnehold i Næstved,
og jeg benyttede enhver lejlighed til
at drille hende, fordi hun gik til sådan
noget gammeldags noget. Oeg skulle
i hvert fald ikke være med til det pjat!
- Troede jeg).

Men - da man startede sæsonen
1951/52, var jeg alligevel gået med!
(Man kunne jo altid springe fra igen
efter et par aftener). Men det fangede
alligevel min interesse, - som det jo
heldigvis også er gået for mange
andre - både før og siden!

Jeg blev fanget af de gamle danses
charme og livsglæde. Kort sagt: Jeg
blev bidt af det! - Så i 1956 var vi fire
par på DUI's store børnehold, som
blev enige om, at når man i Næstved
Folkedanserforening startede på
sæson 1956/57, så ville vi være med.

- Sæsonstarten oprandt da også,
men nu var vi kun to par, der kom.
Men ingen af os fortrød. - Vi var jo
meget spændt på, hvordan alle de
»gamle mennesker" i folkedanser-
foreningen ville modtage os. Vivar jo
kun 14-15 år gamle. De øvrige dan-
sere var fra 30 til 70 år. Men vi blev
modtaget med åbne arme. Alle var
selvfølgelig glade for, at nogle af os
fra børneholdet fortsatte i folkedan-
serforeningen.

Allerede efter den første sæson
havde jeg fået galet så meget op, at
man mente, det var umagen værd at
vælge mig ind i bestyrelsen. Der sad
jeg så som sekretær, til jeg flyttede til
Roskilde i 1964. Fra 1960-64 sad jeg
også i styrelsen for Præstø Amts Fol-
kedansere. - Nå, men det var dan-
sen, der interesserede mig mest, og
næsten hver uge for vi afsted til lege-
stue lørdag - og til kursus søndag.
Det var dengang, man altid sluttede
et kursus med legestue; så det var
nogle lange søndage. Kursus fra kl. 10
til 18, spisepause - og så legestue.

Det kursus, jeg husker bedst, er et,
vi selv holdt i Næstved - med Svend
C1emmensen fra FFF som leder. Vi
startede som altid kl. 10 - med vals
til at løsne op på. - Jo tak skal vi ha'
- Clemmensen fik øje på mig. »Stop!
- Du danser polka på den forreste
fod!" - »Værs'go' - vals hele for-
middagen - til jeg havde lært det!

I sæsonen 1962-63 arrangerede·
den daværende »Sammenslutning af
Sjællandske Folkedansere" (= fore-
ninger i Præstø og Sorø am-
ter) et lederkursus, hvor jeg blev op-
fordret til at deltage, - hvilket jeg da
gjorde. Men jeg skal ellers love for, at
vi fik vores sag for. Man havde enga
geret Vilhelm Andersen som leder.
Det var et meget større arbejde, end
jeg 'havde forestillet mig.

Musikteori, forståelse af den gam-
meldags måde, som dansebeskrivel-
serne var skrevet på, trinøvelser
m.m. - Det, I som dansere normalt
bliver udsat for af trinøvelser, er
vand ved siden af Vilhelms afvikling
af et sådant lederkursus. Men vi gik
da til den, og da alle jo kom af inte-
resse for dansen og for bevarelsen af
den gamle almuekultur, blev det et
meget lærerigt kursus.

Så i oktober 1964 flyttede jeg til
Roskilde. Da jeg havde mødt Bodil til
en legestue, meldte jeg mig som en
naturlig ting ind i Hjemstavnsfore-
ningen.

Her overtog jeg allerede den før-
ste sæson børneholdene. Jeg fik så en
henvendelse fra Tåstrup Folkedan-
serforening, om jeg ville overtage
undervisningen hos dem. I 1965
stoppede Vilhelm som leder i Hjem-
stavnsforeningen, og man bad mig
om at tage over. Hvilket jeg gjorde!

Senere kom - først Ringsted, si-
den Hornsherred - og endelig
Ramsø Folkedanserforening, - så jeg
i flere år havde tre foreninger at un-
dervise i! Samtidig med alt dette sad
jeg i Hjemstavnsforeningens besty-
relse i 12 år - og var amtsleder i
fem år.

Men nu ...: Hvordan tilrettelægger
jeg mine programmer? - Jo, i juli!
august bliver hæfterne gennemgået
for hvad, vi har prøvet - og hvornår.
Hvilke danse skal vi prøve i den nye
sæson? - Nu gælder det for mig så
om at finde alle former for danse. 1-
2-3-pars, kvadriller, kredse og
rækkedanse. Herefter er der 10-15 ti-
mers arbejde med gennemlæsning,
placering på sæsonplanen efter
hvilke trin, der bruges i den enkelte
dans - og således at vi inden jul kan
nå alle de forskellige trin igennem.
Efter nytår prØver jeg at koncentrere
mig om stævnedanse, opvisninger
m.m.

Så er der jo også kontakten til spil-
lemænd mJk. Jeg forsøger - så vidt
muligt - at lægge program, så spil-
lemændene kan få et par uger til
øvelser før sæsonstart.

Kontakten til spillemændene på
selve danseaftenen er en rutinesag,

- med små vink og fagter. Jeg har
igennem disse 26 år erfaret, at spille-
manden skal vide, hvad der skal dan-
ses - før danserne! - Så han har tid
til at finde noderne frem, mens jeg
forklarer dansen for jer. Derfor har
jeg vænnet mig til at bruge fast pro-
gram. Spillemandens erfaring er na-
turligvis også af stor betydning. -
Tag f.eks. Ditlev! (Vor egen forspiller
red.) Da han for en 12-13 år siden
blev shanghajet af Ringsteds da-
værende formand, stod vi begge
overfor et stort problem: Jeg havde
hidtil mere eller mindre kørt på ry-
graden - og havde derfor intet pro-
gram. Ditlev derimod havde ikke før
spillet til undervisning. Derfor
ønskede han et program! - I god tid!
- Jeg lavede så et program, hvor det
viste sig, at Ditlev kun kendte 5-6 af
dansene. Og derfor tror jeg godt, at
jeg her tør sige - uden at fornærme
Ditlev - at vi begge var parate til at
droppe samarbejdet efter et par
måneder. Heldigvis for os begge -
og for alle Jer dansere - fortsatte vi,
- og vi fik da sæsonen overstået, -
og Ditlev forsatte igen næste vinter!
- Se på ham nu, lyt til hans spil!
Jørgen i Ringsted havde ved et lyk-
ketræf fundet, hvad jeg i dag regner
for en rigtig god spillemand.

Benny.

Af gode grunde kan Ditlev ikke vide,
om danserne er »rigtig gode dan-
sere,,! - Og han har vist heller ikke
lyst til at se på folkedans! Han vender
nemlig ryggen til danserne! - Der er
nu alligevel noget, han går glip af!

Henning.


