
Om Landsstævner (generel omtale) 

Landsstævnerne arrangeres af 

 Landsforeningen Danske Folkedansere (LDF) 

 Danske Folkedanseres Spillemandskreds (DFS) 

Over en 3-årig periode er der ofte: 

 Et landsstævne øst for Storebælt 

 Et landsstævne vest for Storebælt 

 Hvert 3. år et Nordisk Stævne, kaldet Nordlek - mens Barnlek, Isleik mfl. kører deres egne terminer 

Trin & Toner indeholder fra september året før og frem adskillige omtaler af det kommende stævne. 

Nedenfor gennemgås kort hovedpunkterne omkring et landsstævne: 

1. Tilmeldingen er primært pr. 1. april, hvorefter taksterne stiger, se også pkt. 9 

2. De fleste bestiller overnatning på den nød-campingplads, som normalt etableres ved landsstævnet, 

ca. 10 % bor på nærliggende skoler og nogle bor privat, på hotel, vandrerhjem, almindelig 

campingplads el.lign. 

3. Deltagerne ankommer normalt mandag over middag, checkes ind, modtager stævneprogram, 

turistbrochurer mv. - og indlogerer sig 

4. Mandag aften er der åbning af stævnet på stadion, torvet eller i en stor hal 

5. Alle aftner er der legestuer, typisk: 

a. en regionslegestue med regionale danse og opvisning 

b. en almindelig legestue med en ny instruktør og forspiller hver time 

c. en legestue for familier og/eller B&U 

d. natlegestue efter midnat til kl. ?? 

6. Stævnedagene forløber typisk med: 

a. dansekurser o.lign. 

b. der øves sang og spil 

c. udflugter (vist ikke så mange i 2013) 

d. PR-opvisninger i byen og evt. nabobyer 

e. enkelte opvisninger på plejehjem o.lign. steder 

f. spisning - onsdag aften er ofte regionens fællesspisning på campingpladsen 

g. turist på egen hånd 

7. Enkeltstående ingredienser: 

a. Åbningsarrangement 

b. Hjemstavnsmøde 

c. Spillemandskoncert ± korsang 

d. Evt. egnsspil 

e. Seniorlegestue  

f. Afslutningsarrangement med overdragelse af stævneflaget 

8. Tilmelding: Connie Jensen tilbyder praktisk hjælp; aftal da tid på tlf. 2891 6228 

a. Find på forhånd ud af, hvilke kurser, hjemstavnsmøde, spillemandskoncert, tilbudte måltider 

oa., I vil deltage i - herunder hvad de koster pr. person 

b. Brug medlemsnummeret på jeres REF-medlemskort (evt. uden 4113-) 

c. Camping og skolelogi bestilles og betales med Dankort ved bestillingen, som er opdelt i: 

i. Betaling for en ”plads” 

ii. Betaling for hver person, afhængig af alder 

iii. Betaling for ekstra plads til f.eks. et foreningstelt (”sjaltelt”) 

d. Tilmelding til regionsopvisning(er) - og dermed mødepligt til regionens fællestræning, i år den 

15.6 kl. 10-16, se http://www.folkedans.dk/Default.aspx?ID=2722  

9. Hvis du skal leje dragt gennem REF, skal dette aftales med Hanne inden den 1. juni og med 

afhentning ca. 1 uge senere 

10. Læs meget mere på LDFs hjemmeside  - link: www.folkedans.dk  
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