
Dans - Danseglæde - Dansebevidsthed
Folkedansere har vist alle et ønske om,
at tlere vil interessere sig for at gå til
folkedans. Vi taler meget om at gøre det
mere synligt, bI. a. ved at lave tlere og
bedre opvisninger. Selvom vi præsente-
rer folkedansen ved bedre opvisninger,
tror jeg imidlertid ikke, at det er ved
opvisningeme alene, vi henter medlem-
merne. Hvis du er usikker på et danse-
gulv, vil du se: "folkedans = opvisnin-
ger", og det vil måske holde dig tilbage.

Folkedans fungerer jo bedst når med-
lemmerne kan danse, derfor er det en
svær opgave at være danseleder. Hvert
år ved sæsonstart, må vi konstatere at
niveauet er meget forskelligt, nogle har
måske lært moderne dans og andre kan
slet ikke danse. En del har danset folke-
dans i nogle år, og "de gamle garvede"
ønsker nye udfordringer. Som dansele-
der skal vi på en gang tilgodese alle, så
alle føler de har haft en god aften.

Indti I 1940 stod der i egn hæfternes for-
ord:

Gangtrin
Løbetrin
Polka behøver næppe beskrives
Vals
Hopsa

Herefter blev man i "Foreningen til Fol-
kedansens Fremme" klar over, at folks
dansekundskaber ikke var hvad de hav-
de været og i 1944 udgav de derfor
"Vejledning for ledere i folkedans" af
Svend Clemmensen.
I forordet skrev han bI. a.

Da "Foreningen til Folkedansens
Fremme" for godt 40 år siden begyndte
sin virksomhed med udgivelsen af hæf-
ter med beskrivelser af danske folke-
danse, var det under den forudsætning,
at de mennesker, der gav sig i lag med
folkedansen, var fortrolige med Vals,
Polka og Hopsa.

Som tiden er gået, og navnlig med den
retning den almindelige dans har taget,
er det tyndet betydeligt ud i rækkerne af
de Vals-, Polka- og Hopsakyndige. Ind-
førelsen af de såkaldte moderne danse,
som strømmede ind over vort land
under og efter den første verdenskrig,
har skabt virvar i begreberne om danse-

former i den gamle dans, som ikke tidli-
gere kendtes".

- og videre: "Som et forsøg på at hjæl-
pe på den opstående misere, er denne
lille vejledning blevet til. - Er der nu en
trang for en sådan, vil nogle måske
spørge og svaret må da blive:

"Gang på gang viser der sig ved de
afholdte lederkurser, at en meget stor
del af kursisterne er ganske blottede for
de mest elementære grundforudsætnin-
ger og begreber om dans og dansefor-
mer. At dette ikke i længden kan gå an,
derom kan der vist næppe være tvivl.
Når en leder i folkedansen mangler
kendskab til de forskellige danseformer,
trin m. m., kan man naturligvis ikke for-
lange, at danserne skal kunne præstere
blot nogenlunde ordentlig dans.

Det må være en ledersførste ogfornem-
ste opgave at bibringe sine dansere for-
ståelse af dansens enkelte funktioner, bI.
a. dansebevægelsens og musikkens ind-
byrdes forhold, trinene og legemets
balance og endelig selve dansens
udtryk, d. v.s. den måde, dansen danses
på (give dansen liv), så den bliver til en
naturlig bevægelse, nøje sammenknyttet
med den tilhørende musik.

I dag har danselederne heldigvis et godt
kendskab til polka, vals og hopsa. år
man bliver danseleder, er det vel fordi
man holder af at danse og kan lide fol-
kedansemiljøet, og de gode lederuddan-
nelser sørger for resten. Næste skridt er
så formidlingen i foreningerne. Her står
vi med forventnjngsfulde medlemmer
der gerne vil danse folkedans men, citat:
" en meget stor del af kursisterne er
ganske blottede for de mest elementære
grund forudsætninger og begreber om
dans og danseformer, de mangler kend-
skab til trin m. m., og deifor kan man
naturligvis ikke forlange, at danserne
skal kunne præstere blot nogenlunde
ordentlig dans.

De tle te danseledere vil jo nok sige at
der bliver vi t meget hensyn til de nye
medlemmer. Enkelte foreninger har
dans' for begyndere, nogle steder kan
man komme en time før og lære trin, og
andre steder blander man sig totalt med

de nye, så alle får en rutineret partner. I
hvert fald kan man danse gratis i den
første måned ved sæsonstart, så man
ikke sætter penge til hvis det nu viser
sig, at man alligevel ikke kan lære det.
Men hånden på hjertet, hvor meget tid
giver vi egentlig nye medlemmer til at
komme ordentlig ind i den parvise dans
samt alle folkedansbegreberne. Bliver
polka, vals og hopsa gennemgået hver
sæson så de nye kan lære det og de
"gamle" kan få pudset formen af. Hvad
med de mennesker der slet ikke kan
danse og ikke vil/tør vove sig hen i en
forretning, netop på grund af de ikke
kan.

Jeg kender adskjllige danseledere der
ligesom jeg selv, står i et frygteligt
dilemma ved hver sæsonstart. Hvordan
skal vi tilrettelægge danseundervisnin-
gen, så de nye medlemmer får lært at
danse, og de rutinerede ikke keder sig.
Det er lidt nemmere når vi når novem-
ber/december. Så finder vi den gamle
rytme igen, fordi de nye der har den
nødvendige stædighed eller en god dan-
separtner fortsætter, og de der alligevel
ikke kunne lære at danse, er faldet fra.
Ikke så underligt at medlemstallet i for-
eningerne stagnerer eller daler, og man-
ge foreninger må lukke. Alene på Djurs-
land er 10 foreninger lukket inden for de
senere år.

lover 20 år som danseleder, levede jeg
med dette dilemma. Min Folkedanser-
forening startede i 1972 som en fore-
ning for begyndere, men de var jo kun
begyndere de første 2 år. Siden har jeg
prøvet meget forskelligt, for at lette til-
gangen for nye medlemmer. Det gik
også op for mig at vores folkedans kører
på to planer. Et vandret og et lodret. Det
vandrette er koreografien, den måde
danserne bevæger sig rundt på gulvet
på. Den lodrette er danserytmen, den
måde hvorpå kroppen, arme, ben, skul-
dre og hoved bevæger sig op og ned i
samspil med musikken. I folkedans
fokuserer man mest på koreografien,
hvorimod der ikke bruge meget
opmærksomhed på danserytmen, om
ellers til alle tider har været det bæren-
de element i dansen.
Jeg citerer igen Sven Clemmensen.
"Det må være en leders første og for-



nemste opgave at bibringe sine dansere
forståelse af dansens enkelte funktioner,
bI. a. dansebevægelsens og musikkens
indbyrdes forhold, trinene og legemets
balance og endelig selve dansens
udtryk, d. v.s. den måde, dansen danses
på (give dansen liv j, så den bliver til en
naturlig bevægelse, nøje sammenknyttet
med den tilhørende musik. "

Rutinerede dansere vil kunne aflæse en
dygtig danseleders kropsbevægelser når
der forevises danse, men urutinerede
dansere har brug for at få alt forevist og
indøvet meget detaljeret. De har også
brug for at få alt gentaget mange gange.
Hvis man som urutineret skal have glæ-
de af at danse, må intet være sværere
end man kan få det til at fungere efter
lidt øvelse. Der skal ikke mange neder-
lag til, før man mister lysten.

I 1994 fik jeg lejlighed til at afprøve en
ide, som ser ud til at give gode resulta-
ter, og giver mig fred i sindet. Jeg star-
tede en række korte kurser på IOx2
timer. (Omtalt i Hjemstavnsliv 4/95 og
8/96). Det var dansekurser i de traditio-
nelle danse "Polka, Vals og Hopsa". De
afvikles fra september til december, og i
efteråret 97, var det 6. gang. Det hen-
vender sig til alle der vil lære at danse,
og ikke nødvendigvis (men forhåbent-
lig) vil gå til folkedans. Der har været
mellem 20 og 30 på hvert kursus, og jeg
starter nye kurser, sålænge der er mindst
16 der melder sig. I 1996 udvidede jeg
tilbudet med et kursus i fokedans for
begyndere. Det afvikles også over 10
gange, fra januar til marts. Her har der
også været tilmeldt mellem 20 og 30, et
enkelt kursus toppede med 38. Dette
kursus vil også fortsætte sålænge der er
nok der melder sig. På begge kurser kan
jeg planlægge undervisningen, og for-
bedre mine metoder så alle får lært mest
muligt på de 10 gange. l folkedans er
der mange begreber og fatninger der
skal læres, men de lærer også at danse
Rheinlænderpolka, og de får et godt
kendskab til vals og hopsa samt totrin.
Det er ikke noget problem at man kom-
mer alene og uden dansepartner, da der
altid er nogle fra folkedanserforeningen
der vil hjælpe til.

Fordelen ved at kurserne følger hinan-
den på den måde er, at de der ønsker
mere rutine i polka, vals og hopsa,
fortsætter på folkedanseholdet og så
forhåbentlig bliver grebet af folkedan-
sen. Mange får lyst til at fortsætte i en

forening. På begynderholdet fra januar i
år, (jeg kalder det introduktionskursus),
var der 3 helt nybegyndere. Resten af de
20, er folk der har gået til polka-vals på
et tidligere kursus, eller på introdukti-
onskursus før. De synes, at de har brug
for at komme flere gange inden de mel-
der sig ind i foreningen. Der er stor
respekt om foreningsdanserne, og det er
måske en af grundene til at folk ikke
"bare" melder sig til folkedans.

Og hvordan er det så gået med tilgangen
i vores forening. Som jeg tidligere har
omtalt i Hjemstavnsliv, faldt vores med-
lemstal støt hvert år. Den naturlige
afgang p. gr. af alder, sygdom og flyt-
ning mm. blev ikke opvejet af samme
tilgang, så i løbet af få år var medlems-
tallet dalet med 25, (fra 85 til 60). Efter
at jeg startede disse kurser er medlems-
tallet steget igen med 33 til 83 medlem-
mer. (der er stadig en naturlig afgang).
Af de 33 har halvdelen gået til polka-
vals eller begynderfolkedans. Alders-
mæssigt fordeler de sig med enkelte
unge, men flest "lidt yngre" (omkring
50 år). De er alligevel med til at sænke
gennemsnitsalderen i foreningen. De
folk der er startet med at gå på kursus
først, er også meget optaget at lære
mere og udvikle deres dans. De er

meget opmærksomme, ja ligefrem
ærbødige overfor det at kunne danse.
Tænk at lære at danse som 50 årig, hvil-
ke oplevelser ligger der ikke i det.

Muligheden for at lære at danse på 10
gange til billig penge, lokker mange til,
og det går fra mund til mund. Ved at
starte kursus 2 gange hver sæson, plus
starten i folkedanseforeningen, er der
tilsvarende annoncer og omtale af fol-
kedanserarbejdet i avisen, og det er med
til at synliggøre os i lokalområdet.

Karen Lindballe

med slag, str. 40-42 i meget fin
stand. Sko str. 38.

Kr. 1.500,00.

VENSYSSELHERREDRAGT
Livv. 100. Sko str. 42. Fin stand.

Kr. 1.500,00.

HOLSTEBRO KURSET
afholdes i weekenden
den 17.-18. oktober 1998

Ledere: Lone Schmidt, Sønderjylland og Tove Pedersen, Hol-
stebro
Sted: FOLKEDANSERHUSET, Banetoften 42.

Kurset bliver fortrinsvis tilrettelagt efter danseønsker fra kursisterne, men der
undervises også i specielle danse og trin.
Kursusprogram og tilmeldingsblanketter kan rekvireres hos:
Vera Slot, Harald Damtofts Vej 17,7500 Holstebro, tlf. 9741 1772.

NB: LEGESTUE lørdag kl. 20.00.

HØSTFEST
Lørdag den 26. september 1998 kl. 18.00
i Haderslev-Hallen, Clausensvej 1, 6100 Haderslev

Leder: Ina Tolbøll
Musik: "Vest Å" under ledelse af Jakob Kyndby Holm.

Medbring selv mad/aftenkaffe/service m.v.
01 og vand kan købes. Entre 40,- kr.
Gerne tilmelding på tlf. 74 52 87 58


