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Folkedanse
Fra Ringkøbingegnen 1967 - 1994

Danse af Ragna Tang • Musik af Mie Dalgaard og Ole Kjær m.fl.

Under ovenstående titel har Ringkøbin-
gegnens Folkedansere nu afsluttet
arbejdet med udgivelse af meJodibog
med dansebeskrivelser, nodehefter
arrangeret for flere stemmer og eD
med melodierne indspillet af lokale
spillemænd.

Dansebeskri velseshef-
tet fremstår i 95 sider
pænt hvidt papir med
kraftig karton omslag i
format AS. Udover 30
danse/melodier er der
også blevet plads til Rag-
nas "små" sangtekster til
12 af melodierne. Desu-
den er der i forordet en
lille omtale af Ragna og
Mie's livshistorie, lige-
som der pænt fordelt i
heftet er indsat billeder af
såvel Ragna og Mie som
situationsbilleder fra for-
eningens virke gennem
årene.

Dansebeskri velserne
er bearbejdet, så de i op-
bygning er, som vi ken-
der det fra v.ore øvrige
beskri velseshefter, og
melodierne er også tilsat
trinangivelse, på samme
vis som Spillemand-
skredsens seneste udgi-
velser. - Altså et materia-
le som er lige til at gå til
for den almindelige fol-
kedanseinstruktør. - Men
når dette er sagt, skal
man være opmærksom
på, at det kun er et fåtal
af dansene, som er egne-
de til brug på et blandet
dansehold. Langt de fle-
ste af dansene er af en
sådan sværhedsgrad, at det kræver tål-
modighed og rimelig øvede dansere for
at få et acceptabelt resultat ud af det!

Lad os for et øjeblik koncentrere os
om titlen: Folkedanse fra Ringkøbin-
gegnen 1967-1994. - Kan man overho-

vedet kalde danse, som er lavet af en
nulevende person (Ragna Tang) i perio-
den 1967-1994 for folkedanse!!?? - Vi
har jo altid hørt, at folkedanse er danse,
som blev danset af almuen fra ca. 1750-
1850.

Med hensyn til det første, ja, så er
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Ringkøbingegnen vel så meget almue,
som man kan forvente sig i dagens Dan-
mark. Men med hensyn til det andet, -
ja, så er der jo en væsentlig forskel på
tidsperioden ! - Og så er det, man må
spørge: Jamen dansede man folkedans

dengang? - Nej, man dansede de danse,
som var på mode i den periode. Betyd-
ningen af ordet folkedans, som vi ken-
der det i dag, er først opstået langt sene-
re i forbindelse med den foreningstradi-
tion, som er vokset op om de mange
personer, som har fundet fornøjelse ved

denne form for dans. -
Nogle vil måske ikke
købe ovenstående argu-
menter, men så vil jeg
blot spørge: Danser du
ikke med stor fornøjelse
danse som Kontra med
Mølle fra Vejleegnen,
Kontra fra Svinninge,
Trekant fra Hedegaard
m.fl.?? Alle danse som er
lavet i dette århundrede!
- Hvis du kan svare
bekræftende på dette, ja
så er der ikke noget i
vejen for at titlen er i
orden, endda så rigeligt
for her bliver vi alle gjort
opmærksom på, at det
ikke er "gamle" danse,
der er tale om.

Jeg er derfor stolt over
at kunne sige, at jeg
mener vi i Danske Folke-
danseres Styrelse valgte
rigtigt, da vi besluttede at
støtte ovenstående pro-
jekt økonomisk. Det må
være vigtigt, at disse
danse/melodier bliver
udgivet som eet samlet
værk, så man, også om
mange år, ikke behøver
være i tvivl om, hvornår
de er lavet og af hvem. -
Tillykke ti I Ringkøbin-
gegnens Folkedansere og
Ragna Tang med initiati-

vet og det flotte resultat.
Har du lyst til at købe heftet m.m., vil

jeg gerne henvise til salgsannoncen her
i bladet.

Ole Nikolajsen
Styrelsen


