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FOLKEDANSER NYT

NYTTIGE DATOER
19 august
22 august
22 august
23 august
30 august
5 september
8 september
12 september
19 september
10 oktober
17 oktober
10 november
12 december
16 januar
9 februar 2002

Folkedansens dag på Nyvang
Humørholdet mødes i Astrids have
Aftenholdet træner
Aftenholdet og Spillemandslauget i Anlægget
Humørholdet og Kulturtrioen i Anlægget
Aftenholdet starter sæson på Sdr. Parkskolen
Folkedansens dag i Ringsted
Humørholdet starter sæson på Sdr. Parkskolen
Handiholdet starter sæson i Anlægspavillonen
Alle træner på Sdr. Parkskolen
Alle træner på Sdr. Parkskolen
Legestue med Lone Schmidt fra Padborg
Juleafslutning
Generalforsamling
Revy / dilettant

10,00 – 17,00
14,30
19,30
19,00
19,00
19,30
10,30
14,30
17,00

18,00 – 24,00

BESTYRELSEN
Formand
Næstformand
Kasserer

Dragtudvalg

Jens-Christian Nielsen
Connie Jensen
Poul Nielsen
John Holst
Anni Frandsen
Børge Steen
Rita Hansen
Hanne Gravesen

57 67 45 81
57 61 62 56
57 61 30 75
57 61 63 48
57 61 56 74
57 61 69 38
57 61 81 18
55 76 12 98

RINGSTEDEGNENS
FOLKEDANSERFORENING
9. udgave
august 2001

SÆSONSTART
Nu mens sommeren er på sit højeste, er det allerede ved at være tid at tænke på
næste vinters sysler. En af dem er jo vores folkedans. Af flere forskellige grunde
begynder vores 3 hold på hver sin onsdag i september.
Den 5. september starter aftenholdet på Sdr. Parkskolen, idet Pavillonen er optaget til
en kunstudstilling denne aften. Som sædvanligt er det på dette hold vi har det højeste
tempo.
Den 12. september er det så Humørholdet der lægger ud. Også denne dag er vi nødt
til at danse på Sdr. Parkskolen. På dette hold, som er mest beregnet for ældre, er
tempoet afpasset efter det.
Den 19. september er Handiholdet igen på banen, men de får lov til at starte i
Anlægspavillonen. Holdet er beregnet for personer med fysisk- og psykisk handikap.
Her danses og synges meget.
HUSK at tage godt imod alle nye dansere. Du var selv ny engang !!

ANLÆGSKONCERTER
Den 23. august er der igen Anlægskoncert med Midtsjællands Spillemandslaug og Ringstedegnens Folkedanserforenings aftenhold. Det plejer at være en af de
rigtig gode aftener i Anlægget, så kom og vær med. Vi træner til opvisningen den 22.
til normal tid. Vi vil tillade os at ringe til Jer meget snart, så vi ved hvem der vil være
med til opvisningen og samtidigt vil vi bestille dragter til de dansere som har behov
for det. Dragterne vil så blive leveret af Hanne den 22. Foreningen betaler dragtlejen.
Den 30. august er det Kulturtrioen og Humørholdet der giver opvisning. Husk at
træningen til denne opvisning bliver den 22 august, når holdet alligevel besøger
Astrids have.
Begge opvisninger starter kl. 19,00 i Anlægget.

LANDSSTÆVNET I BALLERUP
Fra vores forening deltog der 13 medlemmer til Landsstævnet i Ballerup fra 9. – 14. juli.
I alt fra Vestsjællands Amt deltog 110 personer. Mandag aften var vi til stævneåbning
med faneindmarch – taler – sang – og udmarch. Ved faneudmarchen fortsatte vi op til
den hal, hvor fanerne stod opstillet under hele stævnet. Det var meget smukt og
stemningsfuldt, idet vi skulle danne espalier så publikum kunne marchere igennem.
Tirsdag var vi (Vestsj. Amt) på banen hele dagen – først med opvisning i Ballerup
Centret – her fik Kirsten Schmidt indviet sin flotte nye dragt – og Inger Hald fortalte om
dragten. Derefter skulle vi til Kirkepladsen – her blev der spontant improviseret fælles

march til pladsen med Jens-Christian som fanebærer i spidsen - derefter spillemænd – og
en hale af glade folkedansere. Vi blev mødt med mange glade smil og positive
kommentarer, og som en førstegangs deltager fra Ringsted sagde: Jeg følte virkeligt at
jeg var noget specielt. Om aftenen skulle vi lave opvisning på stadion – godt 100
folkedansere med amtets danseleder Egon Agerskov i midten, idet opvisningen foregik i
en cirkel. Det var en flot opvisning, og vi var det amt der den aften høstede flest
klapsalver.
Vi havde et utroligt godt fællesskab og vores ”socialtelt” blev flittigt brugt - her spiste
vi sammen og her mødtes vi til en godnatdrik efter legestuer.
Torsdag var der fællesspisning for hele vores amt - p.g.a. dårligt vejr blev det holdt på
skolen – der blev spist – drukket en snaps eller to tre stykker – sunget – fortalt historier
og til sidst danset på livets lyst – til glad og livlig spillemandsmusik – de forskellige
ledere fra amtet ledede dansene.
Fredag var der så afslutning på stadion – det var et flot syn med så mange folkedansere i
deres flotte dragter og opstillingen af alle de smukke faner langs hele stadion.
Til næste år er der landsstævne i Silkeborg – og vi håber fra bestyrelsen – at rigtig
mange fra vores forening vil deltage. Indlæg fra Connie.

FOLKEDANSENS DAG I RINGSTED
Lørdag den 8. september vil vi gerne vise Ringsteds handlende hvad folkedans og
spillemandsmusik kan gøre ved livet på torvet. Vi mødes på torvet kl. 10,30 hvor
Midtsjællands Spillemandslaug vil spille op til vores opvisninger. Vi vil lave små
opvisninger af både humørholdet og aftenholdet. Hvis vi kan få publikum med i en
lille dans vil det bare være rigtig godt. Vi vil samtidig uddele de nye foldere, som
begge hold har fået fremstillet her til sæsonstart Vi håber at alle vores medlemmer vil
komme og hjælpe os med at gøre denne dag rigtig festlig.

LEGESTUEN 10. NOVEMBER
Vi har i år arrangeret en speciel legestue, idet vi har inviteret Lone Schmidt fra
Padborg til at komme og lede dansen. Lone er medlem af Landsforeningens styrelse og kendt som en meget ligefrem og farverig person. Alle der har
været med til landsstævner kender hendes sjove og livlige legestuer. Nu får vi
muligheden for den samme oplevelse i Ringsted.
Det bliver en legestue med fællesspisning kl. 18,00 og legestue kl. 19,30.
Reserver allerede nu dagen.

