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Formanden har ordet
Danish Convention 2016

Hvor har vi fået mange tilkendegivelser på at være arrangør af det 25.
Danish Convention i Horsens. Tak for alle tilkendegivelserne. Spændende
bliver det, når vi alle skal arbejde sammen om det. Heldigvis er det positive
i centrum, og mange kan se fordelen af, at vi her står sammen til glæde for
os alle. Som tidligere skrevet: ”Hvis alle byder ind og deltager, kan det kun
blive vellykket”. Vi ser frem til at mødes i Horsens.
Convention i Horsens afholdes i 4 haller under samme tag. En kæmpe hal,
en stor festsal samt 2 gymnastiksale. Der vil være mulighed for at få megen
dans i benene.
Vi har brugt meget tid på at lave en liste over hvilke ting der skal gøres.
Vi har efter bedste evne uddelegeret arbejdet så det passer til de enkelte klubber.
Vi har efter bedste evne fordelt og taget hensyn til antallet af medlemmer.
Vi har efter bedste evne lavet en beskrivelse af, hvad der skal gøres.
Klubber har fået tildelt haller og kan selv bestemme udsmykning af hal og
scene. Vores fælles bannere er selvfølgelig til fri afbenyttelse. Vi har scene
tæppe, som vi gerne ser benyttet. Ønsker man mere hjælp, kan man tage
kontakt til andre klubber for samarbejde. Kære danser: ”Spørg din klub
om, hvad du kan hjælpe med”. Kære club caller: ”Deltag sammen med dine
dansere; vi har også brug for dig”.
Vi glæder os til at se, om nogle kommer på gode ideer med hensyn til
udsmykning af scener/haller.
Uanset hvilket job man tildeles og påtager sig, skal man selv sørge for en
arbejdsfordeling. Det er helt op til klubberne selv at bestemme; hvordan
pynter vi scener og evt. haller, hvem tørrer borde af, hvem tømmer
skraldeposer, hvem henter drikkevarer til calleren på scenen, hvem sætter
anlæg op fredag, hvem tager ned søndag, o.s.v. Fordelt på alle, er det kun
et lille job til hver. Jo flere dansere der kommer, des mindre arbejde,,,,,

Det er klubånd, foreningsånd og samarbejde.

Jeg vil på DAASDC’s vegne appellere til at vi alle medvirker i en positiv
ånd. Der er absolut ingen, hverken dansere, klubber eller SquareDancen
der vinder med en negativ holdning, eller en ”jeg er mig selv nærmest”
holdning.
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DEADLINES . . .

FORBUNDSBLADET
SQUARE DANCE
HIGHLIGHTS

Highlight udkommer 3 gange
årligt.
ca. 1. januar, deadline 1. dec.
ca. 10. april, deadline 9. marts
ca. 1. oktober, deadline 3. sept.

INFO
ANSVH. REDAKTØR
LAYOUT
Michael Fagerberg
Bogfinkevej 10, 9000 Aalborg
Tlf. 21 81 07 31
Email:

Redaktøren forbeholder sig
ret til at forkorte indlæg til
bladet.

highlights@squaredancedanmark.dk

Alle meddelelser angående
klubbernes medlemstal,
adresser mm. skal gives til
kassereren på

treasurer@squaredancedanmark.dk
eller
http://squaredancedanmark.dk/Regioner/
Klubopdatering.aspx

ANNONCEPRISER
		

Sort/hvid

Helside
Halvside
Kvartside

600,350,200,-

pr. nr.
- - -

Ikke medlemmer
Helside
Halvside
Kvartside

pr. nr.
- - -

Rabat for 2 nr.
Rabat for 3 nr.
Side 3
		
Næstsidste side

Sort/hvid

900,500,300,-

Meddelelse om antal blade i
hardcopy skal sendes til Tommy
P. Larsen
regionoest@squaredancedanmark.dk

Indhold:

For reproklart materiale.

Medlemsklubber

Indlæg modtaget efter
deadline vil blive
bragt i det følgende nummer!

Farver

800,475,350,Farver

1.100,625,400,-

- 10 %
- 20 %
+ 30%
+ 20 %
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Jeg håber og tror på, at alle dansere fra Basic til Challenge kan se fordelene
ved at vi står sammen om det årlige convention. Husk at tage flyers med ud,
fordel dem til andre. Se vores hjemmeside: www.Conv.dk Online tilmelding
og betaling før 1. maj 2016 giver rabat.
På gensyn 24. – 26. juni i Horsens.
Lotte Vangsgaard

Bestyrelsens beretning ved
repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2016.
Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste repræsentantskabsmøde,
og jeg vil gerne rose de nye medlemmer og suppleanter for det gode samarbejde
som fortsatte efter udskiftning i bestyrelsen. Vi fik ny kasserer sidste år, og han
holder også godt på pengene. Samtidig fik vi 2 arbejdsomme suppleanter.
PR dans og Dansens Dag:
29. april 2015 stod vi for afholdelse af dansens dag som i 2015 var blevet
henlagt til Aarhus. Det er en fantastisk måde at vise, hvad square dance er.
At komme ud på gader og stræder, at blive synlige er det hele værd. Hvordan
skal folk i almindelighed vide om os, når vi i dagligdagen murer os inde
bag lukkede døre. Denne gang havde ca. 50 dansere en fornøjelig dag, med
dans i squaredance dress 2 forskellige steder i byen, samt flash mob. Alle
tilladelser og aftaler var indhentet og på plads. Vi fik uddelt mange foldere,
og mange tilskuere fik et indblik i hvad squaredance er for noget. Der var
stor interesse fra publikums side.
I år på dansens dag den 29. april 2016 vil vi opfordre klubberne til selv at
arrangere dansens dag i lokalområdet. Da det er en fredag, vil det være oplagt
at man i lokalområdet finder steder hvor mange går på indkøb. Hvis flere
klubber går sammen kunne det være sjovt at lave flash mob i indkøbscentre.
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Danish Convention:
Vi havde alle fornøjelsen at være gæster i Nivå i 2015 til convention arrangeret af
Fredensborg Square Dance. Tak for det flotte arbejde, og for alle kræfter I lagde i
arbejdet til glæde for os alle.
På sidste års repræsentantskabsmøde fik bestyrelsen grønt lys til at finde en form
for convention i 2016, da vi på dette tidspunkt ikke havde nogen ansøgere. Vi
besluttede, at finde en lokalitet centralt, at kigge efter callere som kunne deltage
samt at udtænke en måde, hvorpå vi rent praktisk kunne afvikle det 25. convention.
Tre ting skulle være på plads før end convention i Nivå i 2015; Sted, tid og callere.
Så snart det var klart, fik vi lavet forflyers. Alt andet måtte komme hen ad vejen. Det
lykkedes heldigvis, så vi i Nivå kunne præsentere det 25. convention. Det vil komme
til at forgå i Horsens. Tak til Join hands fra Horsens som stod for at søge og finde
lokaliteter inden for budgettet. Vores mål med at få den endelige flyer på plads var
pr. 10 september 2015, så den kunne medbringes til EAASDC’s jubilæumsdans i
Gelsenkirchen. Det lykkedes, og her fik vi uddelt ca 2000 flyers. Vi søgte sponsorer,
som kunne medvirke til at holde trykkeudgifterne nede. Det lykkedes også. Siden
har vi arbejdet hårdt på at lave skemaer med arbejdsfordeling som alle er blevet/vil
blive præsenteret for. Vi tror på at alle vil medvirke til en god 25. Convention og at vi
sammen vil Square Dancen.
HighLights:
Vi har fået 3 blade på gaden, men har det utroligt svært ved at få indlæg. At granske
sin egen hjerne hver gang er ikke mere så let tilgængeligt som tidligere. Vi har brugt
lokkemidler, ”kærlige trusler”, direkte henvendelser som kun har hjulpet en lille
smule. Derfor er det vores tanke at nedlægge HighLights i fysisk form og lave det
om til et online nyhedsblad. Det er så en opgave for klubberne at printe det til de
medlemmer som ikke har PC. På den måde kan vi spare mange penge: ca. 30.000
kr. pr. år. De penge vil vi gerne bruge på en anden måde, nemlig til en ny website:
Website:
Der er på dette område sket meget de sidste 4 – 5 år og vi kunne godt tænke os at have
en mere dynamisk side, som vi selv kan redigere i her og nu. Da vores nuværende side er
opbygget på en måde, hvor det vil være ”farligt” at pille ved det bagvedliggende, er vi altid
afhængig af at skulle ulejlige andre for at ændre, bare mindre ting. Kunne vi i stedet købe os
til en hostet website, som lige passer til os, ville tingene være lettere at arbejde med.
Vi ved godt at prisen følger med, når det ikke mere er et ”frivilligt” arbejde. Vi kan se på
de løsninger der kan købes, at websiden vil have mulighed for at nå ud til andet publikum.
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•
•

Kurser, Clinics
Caller Træning

•
•

CSD Event
CSD Event Dance

Info: Kontakt Tommy på formand@csd-denmark.dk
www.csd-denmark.dk
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Samarbejde i Europa:
DAASDC har deltaget i møder og medvirket til at der er lavet nye guidelines
for at arrangere Europæisk Convention i fremtiden. Det har tidligere været
sådan at der har været for mange callers og cuers repræsenteret. Derved
har rejseudgifterne været uoverskuelige for den arrangerende klub. Det har
heller ikke været let at lave et danseprogram så alle niveauer fik glæde af
alle callere. Samtidig har DAASDC bedt om at der ikke er gratister ved
stævnet, som det tidligere har været kutyme. Guidelines er blevet betydeligt
forenklet. DAASDC har også holdt fast på at niveauerne C1 og C2 er vigtige
at have på listen. Europæisk Convention er nu sikret også i 2018.
Forbundene diskuterer og informerer ind imellem hinanden om, hvordan vi
får flere og nye, gerne yngre, dansere ind i Square Dance. Enige bliver vi ikke,
da vi er forskellige på traditioner. Ingen har de vise sten, må vi indrømme. Vi
kan se at både svenskerne og tyskerne har ungdomsgrupper. Disse grupper
bliver plejet på den måde, at når de laver arrangementer bakkes de op af alle
squaredansere på tværs af klubber og niveauer. Vi kunne håbe på at dette i
fremtiden kunne lykkes her i landet.
PR.:
Der har i indeværende år ikke været satset meget på PR som tidligere.
Vi opfordrer til stadighed klubberne til at bruge foldere, bannere, gratis
pressemeddelelser m.v. Enkelte klubber benytter sig af det, og enkelte
klubber har desuden i år ansøgt om midler til pr.
Vi har lige forsøgt os med at lave en eftermiddag med Bedsteforældre –
Børnebørn dansedag. Den blev afholdt på Sjælland med et mindre antal
deltagere. Vi vil gøre forsøget igen, da det kan være en måde at få den lokale
presse til at interessere sig for square dance.
Vi har også som led i at sætte fokus på Square Dance inviteret klubberne til
foredrag med Ole Brændgaard i forbindelse med repræsentantskabsmødet.
Se medsendte indbydelse. Vi er sikker på at han kan inspirere os til at tænke
i nye baner i forsøget på at blive synlige.
Rundt om bestyrelsen:
Tak til alle der hjælper når vi har behov. Koordinatorerne: John Nygaard,
Finn E. Sørensen, Tommy P. Larsen. Web folkene: Jan Hansen, Mads
Nielsen, Poul Erik Sørensen, samt andre der er klar til at hjælpe.
På bestyrelsens vegne
Lotte Vangsgaard
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Kære DAASDC

Jeg er meget glad for at danse square dance og er efterhånden kommet i gang
med A2 og har danset i knap 5 år.
Da jeg dansede plus var jeg til en fest i Fredensborg hvor det var for plus
dansere alene og jeg glædede mig meget.
Hvad jeg ikke havde regnet med var at A1, A2 og C1 dansere også kom, hvilket
der selvfølgelig ikke er noget forkert i, men de var så hurtigt ude på gulvet at der
ikke blev levnet plads til de lidt mere langsomme og forsigtige plus-dansere, som
der i øvrigt ikke var ret mange af. Så det endte med at jeg slet ikke fik danset og gik
hjem. Det var en lidt trist oplevelse. Det er ikke fordi jeg tror danserne tænkte over
det, da de jo alle i bund og grund er rare, sociale mennesker. De er bare så opsat på
at komme til at danse. Nogle uger senere var der danse for A1 og A2 hvor jeg jo
selvsagt ikke kunne deltage.
Samme situation har jeg oplevet igen og det er derfor jeg skriver til DAASCD
fordi det er jer der i sidste instans kan komme med nogle gode ændringer
til hvordan dansene skal foregå. Jeg har talt med nogle callere om det og de
siger de er enige i at der bør ”opdrages” lidt på danserne. Det kunne f.eks.
ske ved at calleren siger at nu stiller plus-dansere op, så kommer A1 og
herefter fylder de andre dansere op. Hvis det er usikre plus eller A1 dansere
skal de ikke stå i samme square, men være sammen med erfarne dansere
som kan gelejde dem igennem hvis der skulle komme en fejl. Det behøvede
selvfølgelig ikke at være hver eneste dans der skulle være sådan, men det
ville være dejligt at de uøvede kunne blive til øvede.
Calleren skal derfor altid sørge for at det laveste niveau kommer på gulvet
først og ikke står og gemmer sig i kulisserne.
Der er et ordsprog der siger, at der er lige så stor glæde ved at give som at
modtage. Så både de øvede såvel som de uøvede giver noget til hinanden.
Nå, nu bliver jeg vist helt religiøs.
Jeg håber i vil tage mit brev seriøst op.
Kærlig hilsen
Samantha Lee

Østjysk Square Dance Club

Østjysk S.D.C. har besluttet sig for her til afteråret, at lave 2 søndagsdance med intro
til C3a om formiddagen 2-2½ time og samme dag om eftermiddagen kører C2 dans.
Desuden vil vi 2 søndage lave intro til C1 og efterfølgende C1 dans.
fortsættes side 23
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Indlæg til Highlights

Jeg havde glædet mig til at skulle til Ollerup og danse til Svendborg Square Dance
Klub`s fødselsdagsdans, danse til Bjørn som jeg kender fra tidligere og tysk Caller
Paddy, samt ikke mindst møde andre glade dansere.
Det viste sig dog hurtigt, at Fynske Round & Square Dancers helt klart var den klub
som stillede med flest M og P dansere – næsten 2 square. Herudover var der kun 2
(3) dansere fra anden klub, så min forventning, samt glæden til skulle danse med
andre end dem jeg ”plejer” blev hurtig manet til jorden. Danseplanen, viste det sig,
var også i høj grad sammensat så C1/A1 og A2 danserne havde langt den største tid
med Bjørn og Paddy.
Mon dog så ikke, at Svendborg Square Dance klub, som stod for arrangementet,
havde læst sidste udmærkede indlæg i Highlights, om manglende opbakning til
begynderholdene, ville kigge forbi og måske hjælpe til en square eller to ekstra,
men nej dette blev ikke tilfældet.
Jeg måtte på et tidspunkt gå ind til ”Svendborgbordet” i A1/A2 hallen og bede om
assistance til at vi i det mindste kunne blive en square til dans ved deres egen clubcaller!
Ja, i det hele taget, at sammensætte en danseplan hvor C1/A1 og A2 danserne bliver
tilgodeset i den grad som det var tilfældet, og lade os M og P dansere ”nøjes” med
en clubcaller, som vævede sig ud i nogle dansebegreber som vist hverken han selv
eller andre havde hørt om, ja det er godt nok ikke i orden.
Klubben burde, efter min mening, hvis andet ikke kunne lade sig gøre med de to
udmærkede professionelle callere, havde ladet C1/A2 og A1 danserne sidde over en
time eller to, det kunne så have bevirket, at de havde blandet sig med os, at vi havde følt
os velkomne til dansen, og ikke kun som det blev tilfældet, sponsorere til dansestævnet.
Jeg vil for min part tænke mig om en anden gang, inden jeg drager til et dansestævne
og eventuelt bede om at se danseplanen, så kan jeg selv vælge fra eller til.
Jeg får, desværre, også svært ved at sige til eventuelt nye dansere, at I bare skal tage
med til stævner, for det er simpelthen bare en glæde og oplevelse som I skal se frem
til, hvor I begyndere er i højsædet og hvor der bliver danset.
Med venlig hilsen
Hans, Fynske Round & Square Dancers

Kære Hans.

Vi har modtaget din mail og beklager dybt, du/I fik en dårlig oplevelse ved
fødselsdags dansen i Ollerup. Vi har gjort vores bedste, men det viser sig, det ikke
var godt nok. Tak fordi du forbereder os på dit indlæg, du vil sætte i Highlights.
Med Venlig Hilsen
Nelly og Kristen
SSDC
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Fødselsdagsdansen i Svendborg den 23.01.16

Vi siger tak for det fine fremmøde til vores 21 års fødselsdans i Ollerup fra
Fynske Round & Square Dancers. Vi syntes, det samme som dig Hans, det
er ærgeligt, ikke flere mainstream og Plus dansere kom til vores dans. Vi
beklager naturligvis, at I ikke var tilfreds med danseplanen. Vi har prøvet at
tilgodese alle dansere, men det er så desværre ikke lykkedes. Da det gik op
for os, at I havde problemer med at blive en / to squares, var vi nogle stykker,
som blev og dansede sammen med Jer resten af dagen.
I er altid velkommen, det er trist I føler det modsatte.
Vi tillader os at sætte danseplanen i bladet, så alle kan danne sig et billede
af kritikken.
Desuden kan vi forstå, at I er meget skuffdet over SSDC deltagelse, ved
Jeres H. C. Andersens dans. Det er nu således, at det altid er tordenskjolds
soldatewr, der møder op til alle de danse, der er rundt omkring i landet.
DSem der ikke kan få nok dans og som har overskud. Der kan også, i nogle
tilfælde, være at familien og venner har planlagt at se os de pågældende
dage, hvor der er danse. Udover det, er vi jo desværre ikke mange dansere
tilbage i klubben. Vi vil oplyse om, at alle vores medlemmer ved, når i og
andre har dansestævner, men de fleste er bare tilfredse med at deltage i vores
øveaftner.
Det må resapekteres. Desuden er der også nogle af vores medlemmer, der
har små skavanker der gør, at de ikke kan klare mere.
Med venlig hilsen bestyrelsen i SSDC

Svendborg Fødselsdagsdans 2016 Danseplan
11.00 – 11.20
11.20 – 12.30
13.15 – 14.20

14.30 ‐ 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.30

17.35 ‐ 18.00

Hal 1
MS/P
Poul Bekker
MS/P
Paddy
MS/P
Poul
MS/P
Bjørn
MS/P
Paddy

Hal 2

Hal 3
MS
Bjørn Andersson/Paddy Bøhnke
A1
C1
Paddy Bøhnke
Bjørn Andersson
FROKOST
A2
Bjørn
A1
C1
Bjørn
Paddy
A2
Paddy
C1
Bjørn
MS/P
Paddy /Bjørn
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Børnebørn - bedsteforældre - square - danse - dag
I sidste nummer af HL omtalte vi, DAASDC’s bestyrelse, ovennævnte
arrangement i ”kampen” om at finde unge dansere. Det arrangement fandt sted
lørdag d. 23.1. i bevægelseshallen (eller glassalen) i Ishøj Idræts Center.
Desværre kom de potentielle dansere ikke væltende i hobetal, men det var
dog muligt at stable 2 squares på benene. Blandt de fremmødte var bl.a. en
ung dreng på ca. 12 år samt et par piger på hhv. 10 og 4 år. Især den lille var
helt med på at danse, især da hun måtte danse ”herre”, for så havde hun jo
far i højre hånd og mor som corner.
Trods det, lidt ringe, fremmøde gik det faktisk rimeligt godt og der kom flere dansere
i løbet af dagen selvom også et par stykker forlod arrangementet ”før tid”.
Som caller var indforskrevet Finn Gregersen og det gik forrygende godt.
Finn var stille og rolig og tog sig tid til at forklare de forskellige calls, både
på dansk og engelsk, så ham vil vi gerne bruge en anden gang. Skal der
arrangeres et sådan arrangement en anden gang skal man nok indlægge en
pause hvor dansere og gæster får tid til at købe kaffe, sodavand.
For at lokke interesserede til, var der annonceret i Sydkysten (lokalavisen), på
Lokal TV Ishøj samt en FB-gruppe Det sker i Ishøj. Det medføret at man fra
Ishøj lokal TV kom med en journalist der både filmede og lavede interview. Det
kan ses på You Tube Ishøj TV samt på Sydkystens Square Dancers hjemmeside.
Kirsten Böhm,SSD & Randi Jensen, Funny Square

Hej Bente

Har lige siddet og læst Highlight og undrer mig meget over overskriften .
”Hvor bliver C danserne af” og da der er et stykke tid til næste blads udgivelse,
synes jeg lige jeg vil skrive til dig, da vi i Østjysk Square Dance Club her
i søndags den 3.1.16 afholdte vores Nytårsdans, hvor Carsten Nielsen og
Søren Lindergaard var callere sammen med Carstens søn, Mathias. Vi var 83
danserne + tilskuere og ud af de 83 danserne var faktisk 24 højniveau danserne
lige fra C1 til C3b og mange af disse blev rent faktisk i den hal, hvor der blev
danses Mainstream efter gulvets niveau og plus. Øvrige programmer var A1
og A2. Af klubbens medlemmer var der ca 25.
Jeg tror det er tilfældigheder, hvorvidt der kommer højniveaudansere eller ej.
Mange hilsener
Janni Thye Lystrup, formand ØSDC
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Arrangementsliste april - maj 2016
April
1013-17
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Brønderslev Square Dance Forening B - M - P - A1 - A2
Frederikshavn Square Dance Club 2 sale
Hjørring Square-Dance
Henning A. Pedersen
Løvvangens Square Dancers
Per Sørensen
Nørresundby Square Dance Club Dion Nielsen
Squaredans til fordel for
Jens Hyttel
Kræftens Bekæmpelse
Jan Wigh Nielsen
Frydenstrand Skolen
Asta Bredahl
Buhlsvej 19
9900 Frederikshavn

16		 11-20
				
				
				
				

Silkeborg Modern Square Dance
Hjejledans
Gjern Kultur- og Idrætscenter
Skovvejen 6
8883 Gjern

P - A1 - A2
Nils Trottmann (D)
Leif Broch

16		 12-18
				
				
				

Sydkystens Square Dancers
Fødselsdagsdans
Strandgårdsskolen
Ishøj Søvej 200

M - P - A1 - A2
2 haller
Søren Lindergaard
Thomas Samuelsson (S)

30		 12.30-18.30 North West Square Dancers
				
Søndersødans
				
Ellegården
				
Stavnholtvej 168
				
3520 Farum

P - A1 - A2 - C1
Bjørn Andersson
Annika Persson (S)
Roger Persson (S)

Maj
11		 19-21.30
				
				
				
				

Fredensborg Square Dance Club A2
Sommerdans
Reine Hjärtström (S)
Fredensborg Bio
Jernbanegade 4
3480 Fredensborg

12		 19-22
				
				
				
				

Hedens Squaredansere
Sommerdans på Heden 2016
Nordre skole, festsalen
Hagelskærvej 8
7430 Ikast

13

B - M - P - A1 - A2
2 sale
Carsten Toldbod
Leif Broch

Arrangementsliste Maj - juni 2016
Maj
M - P - A1
TBA

23			
				
				
				
				

Funny Squares
Sommerdans på Bakken
Restaurant Ølgod
Dyrehavsbakken
2930 Klampenborg

25		 19-21.30
				
				
				
				

Fredensborg Square Dance Club A2 C1
Sommerdans
Søren Lindergaard
Fredensborg Bio
Jernbanegade 4
3480 Fredensborg

27		 12.30-18.30 Vordingborg Square Dance Club P - A1 - A2
				
Sommerdans
Tommy P. Larsen
				
Stege Skole
				
Birkevænget 2
				
4780 Stege
Juni
09		 19-22
				
				
				
				

Hedens Squaredansere
Sommerdans på Heden 2016
Nordre skole, festsalen
Hagelskærvej 8
7430 Ikast

B - M - P - A1 - A2
2 sale
Carsten Toldbod
Mads Nielsen

11		 13-18
				
				
				
				

Østjysk Square Dance Club
Sommerdans 2016
Gjern Kultur- og Idrætscenter
Skovvejen 6
8883 Gjern

A1 - A2
Johnny Preston (USA)

13			
				
				
				
				

Funny Squares
Sommerdans på Bakken
Restaurant Ølgod
Dyrehavsbakken
2930 Klampenborg

P - A1 - A2
TBA
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Arrangementsliste Juni - August 2016
Juni
P - A1 - A2
Johnny Preston (USA)

15		 18.30-22
				
				
				
				

Hillerød Square Dancers
Sommerdans
Grønnevang Skole, kantinen
Østervang 124
3400 Hillerød

16		 18.30-22
				
				
				

Svendborg Square Dance Club M - P - A1 - A2
Johnny Preston
Johnny Preston (USA)
Carlsberg Camping
Sundbrovej 19, Tåsinge, 5700 Svendborg

24		 17-22
25		 13-21.30
26		 10-14
				
				
				
				

DAASDC
B - M - P - A1 - A2 - C1
Join Hands
Ian McConnell (UK)
25th Danish Convention 2016 Jerry Jestin (USA)
Kulturhuset
Robert Milestad (S)
Lindvigsvej 4
Carsten Nielsen
8700 Horsens
Bjørn Andersson
Online Booking		

Juli
16		 09.30-12 Pinguins Denmark
C1 - C2 - C3b
			14.30-17.15 Summerdance 2016
3 sale
20		 19-21.30 Himmerlandsfondens Kursus og Feriecenter
				
Strandvejen 83
Ross Howell (USA)
				
Tranum Strand
Darryl Lipscomb (USA)
				
9460 Brovst
Saundra Bryant (USA)
20		 09.30-12 Pinguins Denmark
C2 - C3a - C3b
			14.30-17.15 Summerdance 2016
3 sale
24		 19-21.30 Himmerlandsfondens Kursus og Feriecenter
				
Strandvejen 83
Ross Howell (USA)
				
Tranum Strand
Darryl Lipscomb (USA)
				
9460 Brovst
Saundra Bryant (USA)
August
08			
Funny Squares
M - P - A1
				
Sommerdans på Bakken
TBA
				
Restaurant Ølgod
				
Dyrehavsbakken, 2930 Klampenborg
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Arrangementsliste August - September 2016
B - M - P - A1 - A2
2 sale
Carsten Toldbod
Linda Bang

11		 19-22
				
				
				
				

Hedens Squaredansere
Sommerdans på Heden 2016
Nordre skole, festsalen
Hagelskærvej 8
7430 Ikast

17		 19-21.30
				
				
				
				

Fredensborg Square Dance Club A1
Sommerdans
Reine Hjärtström (S)
Nivå Skole Syd, tigersalen
Niverødvej 38
2990 Nivå

23		 18.30-21.30 Sydjysk Square Dance Kolding P - A1 - A2 - C1
				
Sommerdans 2016
Christian Wilckens
				
Brændkjærskolen
Lars-Inge Karlsson
				
Brændkjærgade 92
				
6000 Koling
24		 19-21.30
				
				
				
				

Fredensborg Square Dance Club As - C1
Sommerdans
Bjørn Andersson
Nivå Skole Syd, tigersalen
Niverødvej 38
2990 Nivå

31		 19-21.30
				
				
				
				

Fredensborg Square Dance Club A2
Sommerdans
Søren Lindergaard
Nivå Skole Syd, tigersalen
Niverødvej 38
2990 Nivå

September
10		 10-20.30 Brønderslev Square Dance Forening B - M - P - A1 - A2
				
Vendsyssel Square Dance Festival Henning A. Pedersen
				
Hedegårdsskolen
Jens Hyttel
				
Nordens Allé 56
Dion Nielsen
				
9700 Brønderslev
Per Sørensen
					
Asta Bredahl
					
Jan Wigh Nielsen
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Arrangementsliste Juni - September 2016
September
17		 11-18
				
				
				
				

Fynske Round & Square Dancers M - P - A1 - A2 - C1
H.C. Andersen Dans
2 sale
Rosengårdskolen
Paul Bristow (UK)
Stærmosegårdsvej 51
Niels Trottmann (D)
5230 Odense M

23		 18-22
24		 13-21
25		 10-15
				
				

The Diamond
13th Challenge Dance
Byplanvejens skole
Byplanvej 2
9210 Aalborg SØ

C1 - C2 - C3a - C3b
Vic Ceder (USA)
Ian McConnell (UK)

25			
				

DAASDC REGION ØST
Koordineringsmøde

Finn E. Sørensen
25 32 33 40

01		 12-24
02		 10.30-14
				
				
				

Hedens Squaredansere
Dans på Heden
Hylgaard hallerne
Hyldgaards Allé 9
7430 Ikast

B - M - P - A1 - A2 - C1
Nils Trottmann (D)
Anders Blom (D)
Carsten Toldbod
Mads Nielsen

09			
				
				

DAASDC REGION VEST
Koordineringsmøde
Stoholm

Oktober

28		 12.30-16.30Roskilde Square & Linedance ClubC3a fredag eftermiddag
			18-21.30 Challengestævne C1- C2
2 sale
			11-18
C3a fredag eftermiddag
C1 - C2
30		 10-14
Dance Event C1-C2 2016
Bjørn Andersson
				
C3a Friday afternoon
Anders Blom (D)
				
C1-C2 Fuld booket / waiting list			
				
Klublokalerne
				
Præstemarksvej 10F
				
4000 Roskilde
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En anderledes dans. Del 2.

Som fortalt i sidste nummer af HL, havde Sydkystens Square Dancers
i sommeren 2016 en anderledes, men meget sjov og spændende
danseoplevelse.: Opvisning for og dans med kun muslimske piger.
Som fortalt var pigerne mægtig begejstrede og kontakten skulle holdes så vi
i september kunne starte et nyt begynderhold, kun med piger. Desværre viste
det sig, at den store interesse var dalet ganske betydeligt hen over sommeren.
Trods flere henvendelser og lokken med hvor sjovt det er at danse square
dance - de havde jo selv prøvet - lykkedes det ikke at få pigerne med ud på
dansegulvet. Æv surt show.
Men så er der jo heldigvis andre døre der åbner sig. Klubben blev kontaktet af
Ishøj Kommune der spurgte om vi var interesseret i at indgå i et samarbejde om
sundhed. Man ville starte et projekt hvor man, gratis, tilbød borgerne at prøve
forskellige sportsgrene og ad den vej animere folk til at dyrke mere sport. Det
sagde vi selvfølgelig ja til selvom kommunen ikke ville støtte med honorar til,
i vores tilfælde, caller. Det valgte vi så selv at betale. Selve projektet indeholdt
12 forskellige aktiviteter og de borgere der blev henvist skulle så gennemgå
alle 12. Man forventede at projektet skulle køres løbende, således at der hver
uge kom nye borgere med. Det siger sig selv, at på den måde kunne vi ikke
starte et nyt hold, men måske fik deltagerne så interesse for dansen.
I skrivende stund har vi, kun, gennemført to seancer. For tiden ligger projektet
lidt i dvale grundet omstrukturering indenfor projektet, men vi holder os i
tæt kontakt med kommunen.
Kirsten Böhn / SSD

Forrygende plusdans til WindMill i Vejle.

Der var sus i skørterne, da Bredballe Squaredancers holdt WindMill dans i
Vejle sidst i februar.
Der blev fortrinsvis danset A1, A2, C1, C2 i to haller, men lørdag eftermiddag
fra kl. 13 - 16, var der udelukkende plus på programmet. Med de to veloplagte
og dygtige callere nemlig: Saundra Bryant og Bjørn Anderson blev vi alle
udfordret til det yderste. Det var fantastisk og sikke et tempo. Vi var mange,
der blev helt høje af dansen. Hvor mange egentlige plusdansere der deltog,
ved jeg ikke, men de der ikke var med gik glip af en rigtig god dans.
Tak til Bredballe for en fint initiativ til gøre tingene på en ny måde.
Karen Sørensen, Join Hands, Horsens.
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Gr. Canaria 2016
Mulighed
For
2 uger med
Bronc og Paul
På
Gr. Canaria

Paul Bristow

Bronc Wise

Vi har atter 2 uger med Bronc Wise og Paul Bristow
1 uge med Mainstream – Plus – A1, og 1 uge med A1 - A2 – og C1

Afrejse dato 1. uge.

M - Plus - A1.

Afrejse dato 2. uge. A1 - A2 - C1.

19.-11. - 2016
26. -11. - 2016

Pris 1 uge 5.995 dkr. – Pris 2 uger 8.795 dkr.
Inkl. Deltagerafgift, flyrejse og ophold i 2 vær. Lejlighed, inklusive mad i
fly og transfer til hotel

Vi flyver både fra Billund, Ålborg og Kastrup,
Dancers out of Denmark: Contact; bentelin@yahoo.dk
Har du lyst til at danse i sommer temperaturer tæt ved poolen i december, tage
på udflugt i Bjergene, eller købe julegaver i de lækre butikker?

Tilmelding til Club EB Dancing Events:
Elin og Bent Petersen på +45 51 90 38 97
mobil: - 51903897 – mail – bentelin@yahoo.dk
www.123hjemmeside.dk/ebsquaredance
Hotellets side: www.colinamar.com
Ændringer kan forekomme
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Convention i Springfield i Massachusetts, USA, juni 2015

I juni sidste år var vi 4 dansere fra Vordingborg SDC og 2 dansere fra
Helsingborg SDC, samt 2 som ikke danser, der tog til det 64. National Square
Dance Convention i Springfield, Massachusetts i USA. Det var en fantastisk
oplevelse at være med i verdens største danse stævne, hvor over 4000 deltog.
Gennemsnitsalderen blandt dansere er rimelig høj i Danmark, men derovre
er den nok 10 år ældre. Mange har fx deres 3-hjulede el-scooter med, som de
kører rundt i mellem hallerne.
Åbningsceremonien var en oplevelse for sig selv. Præsidenten for square
dance komiteen bød velkommen til Borgmesteren for Springfield, som holdt
en kort tale. Tre kadetter fra Springfields militær akademi bar USA´s flag
ind og der blev aflagt troskabsed til flaget og nationen, og nationalsangen
blev sunget i kor. Derefter holdt en præst en bøn, hvor han bad til at dansen
måtte gå godt for alle. Til slut klippede deltagere fra bestyrelsen snoren over,
og danse arrangementet var nu officiel åbnet. Bagefter var der fællesspisning
og et Neil Diamond show for fuld musik.
Der var ca. 200 callere, som hver især callede enkelte tips i de 10 - 12 haller,
der blev danset i. Callerne meldte sig selv til at calle ved convention, kun
enkelte var inviteret. I den store arena var der på nogle tidspunkter omkring
1000 dansere på gulvet, som dansede Square Dance til et levende Country
orkester. At sidde på tilskuerpladserne og se ud over så mange dansere, var
en herlig oplevelse. Der var flest dansere i Mainstream og Plus hallerne, på
A1og A2 var der max 10 squares på gulvet ad gangen.
Convention sluttede med Nationernes Parade. Deltager fra 49 amerikanske
stater (kun Alaska var ikke repræsenteret) og 12 udenlandske nationer
marcherede ind i alfabetisk rækkefølge, næsten som ved OL. Danmark var
i år pænt repræsenteret med 14 dansere (Australien havde 16 dansere med!)
Værterne for næste års convention i Iowa holdt et præsentations-show, og det
blev offentliggjort hvor convention i 2019 skulle holdes. Dvs. værtsbyerne
for de næste 4 år kendes allerede nu.
Det kan varmt anbefales at tage til convention i USA. Amerikanerne er meget
åbne og er interesserede i at høre, hvor vi kommer fra. Mange har slægtninge
i Danmark eller Sverige, som de stadig har kontakt til. Vil man vide mere om
National Square Dance Convention i USA, kan det findes på nsdcnec.org.
Preben Hansen
Vordingborg Square Dance Club
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VI HAR DANMARKS STØRSTE UDVALG I
COUNTRY OG WESTERN
ALT TIL SQUARE DANCE
ALT TIL LINE DANCE OG COUNTRY OG WESTERN UDSTYR
VI HAR ALT I SKØRTER, BLUSER, NEDERDELE, TRUSSER,
STRØMPEBÅND, SMYKKER, DANSESKO, STØVLER MED ELLER
UDEN FRYNSER

BUTIKKEN DER ER ET BESØG VÆRD.
ÅBEN TIRSDAG, ONSDAG,TORSDAG, FREDAG KL. 12.30 - 17.30
LØRDAG KL. 9.00 - 12.00

Hvem kan undervise i BUGG?

I Fynske Round & Square Dancers leder vi efter en instruktør til BUGG.
Er der én blandt jer dansere eller måske callere, der kan undervise i denne
svenske danseform, så vil jeg gerne høre fra jer - måske kenderi nogen, der kan.
Henvendelse: Bente Knudsen, tlf. 26 64 37 30
eller email til b.knudsen@round-dance.dk
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DANCING FUN IN THE SUN - GRAN
CANARIAN STYLE
Everyone who knows us will be well aware that we LOVE the SUN and at
campouts we are frequently to be found sitting outside our caravan when
we are not dancing. So it will come as no surprise to many of you to hear
that in November 2015 we decided to book a holiday to Gran Canaria. The
added bonus was that it was a square dancing holiday. We arrived two days
before the dancing was due to start to give ourselves time to get settled in our
apartment at the Colina Mar Hotel. The day after our arrival we introduced
ourselves to Bent and Elin Petersen, the Danish organisers of the event, who
made sure we were happy with everything. By Saturday afternoon square
dancers from Denmark, Sweden, Norway, Germany and the UK had arrived
at the hotel and Bent spoke to us all at a welcome meeting. Later he made
sure that us ’rookies’ were introduced to fellow dancers at a get together
dinner in the restaurant. At nine o’clock we started dancing outside to Paul
Bristow and Bronc Wise and after two hours almost continuous dancing
we sat chatting (still outside) to fellow dancers. The week continued with
dancing at Mainstream and Plus levels with some A1 tips, with up to three
two hour sessions on some days. In between we chatted with our friends
from the UK and made new friends with dancers from other countries who
all spoke excellent English. The daytime sessions were held in a covered
bar area and the evening sessions were held outdoors. At the end of the first
week we had hardly been out of the hotel, had managed to get a bit of a
suntan and had had a wonderful time. The second week the dancing level
was A2 and C1 – out of our league – but we went along each evening to
socialize and watch the experts in action! During the day we did find time
to go down the 800 steps to the beach but took the easier option of a taxi
for the return journey. Another day four of us took a taxi to another beach
and went swimming in the sea – in November. We definitely would not have
been doing that at home in the UK! The whole holiday was a wonderful
experience and Bent waved us off as we boarded our minibus to take us to
the airport. So next November when Bent and Elin will be organising another
similar event why don’t you go along and experience for yourself the fun you can
have dancing in the sun. You will need to book your travel and acccommodation
yourself from UK and then you pay Bent for the dancing when you get there.
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The cost of the dance tickets will be 95 Euros per person per week. Week one
of the event will take place from 19 November to 25 November 2016 with
dancing at Mainstream, Plus and A1 and from 26 November to 2 December
the danicng levels will be A1, A2 and C1. Health, wealth and God willing
we will be there, so hope to see you in a sun square and perhaps by then we
will have learnt a few more words of Danish to go with hej (hello) and tak
(thank you).
The sun worshippers – Sue and Eddie Fryett

Fælles arrangement for alle squaredansere, uanset stilart.

Som aktiv danser indenfor modern squaredance, traditionel western squaredance,
Traditionel contra dance og traditionelle singing squares, oplever jeg ofte at der
er mange dansere, der har en fejlagtig opfattelse af de andre dansearter.
Jeg vil gerne med Linie B Dancings arrangement, som bliver til i samarbejde
med Trade By, Gribskov og Greve Squaredance:
søndag den 25. september 2016 kl. 13.00 – 18.00 Hedehuset
Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene
Prøve at gøre op med disse myter.
Det er faktisk sådan at en basic danser kan 90-95% af callene til traditionel
squaredance, og omvendt.
Ballet er samtidig mit og min kollega Henrik Krøjmands 20 års caller
jubilæum, så entreen bliver som den gang vi startede Kr. 20,00 med kaffe/
the og kage inkluderet. – øl og vand skal købes i baren.
Eftermiddagens øvrige callere vil være: Audun Reitzel, Finn E. Sørensen,
Hans Ahrens, Lise Gro Sander, Stig Malmø & Tove Sanger.
For flyers og yderligere informationer kontakt Peter Toxværd 2578 0318
fortsat fra side 9
Der er ikke så mange steder, hvor der er undervisning på C3a. Flere af
vore egne C2 dansere har forespurgt om dette, hvorfor vil vi se, hvor stor
interresse, der er blandt dansere i landet. Der vil snarest komme datoer og
flyer på hjemmesiden: www.osdc.dk
Fra ØSDC vil vi gerne opfordre alle til at bakke op omkring det forestående
convention, så vi kan bevise, at vi kan arbejde sammen, når det gælder. Ved at
stå sammen, tror jeg også på, at der vil komme flere dansere fra klubberne, da
vi alle skal gøre en indsats.

Janni Thye Lystrup / ØSDC
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Medlemsklubber i DAASDC
Big River Squaredance Club

Greve Square Dance Club

Carsten Østergaard, Bjarkesvej 23

Hans Ahrens Jensen, Riisagervej 25

7500 Holstebro

97413512

S. 33

Ø.

4600 Køge

Bornholm Square Dance Klub
56972208

S. 35

8370 Hadsten

20832656

Ø. 104

98834194

Ø.

3660 Stenløse

S. 38

9800 Hjørring

Ø.

4300 Holbæk

Fredensborg Square Dance Club
Ø.

8700 Horsens

Ø.

9320 Hjallerup

Ø.

20786728

S. 12

Ø.

41581572

S. 32

Ø.

60863424

S. 17

Ø.

S. 27

Ø.

S. 5

Ø.

Main City Square Dancers
26110455

S. 59

Margrethe Jensen, Kongelysvej 5B, st. tv.
Ø.

2820 Gentofte

Fyn Square Dance Club
24276219

Jon Andersen, Fredensgade 12
S. 40

Ø.

9870 Sindal

Fynske Round & Square Dancers

Marianne Ziegler Christiansen, Ellekær Vænge 5
S. 31

Ø. 17

Granny's Square Dancers

3660 Stenløse

50597310

S. 19

Ø.

S. 11

Ø.

Næstved Square Dancers

Lone Blume, Sunesvej 30
51824000

98934614

North West Square Dancers

Bente Knudsen, Birkevej 2
26643730

22818813

Nordjysk Convention

Erling Jørgensen, Klokkens Kvarter 187

4180 Sorø

S. 18

Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6
S. 19

Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

5800 Nyborg

26603889

Løvvangens Square Dancers

Funny Squares

5220 Odense SØ

Ø.

Karen Sørensen, Havne Alle 3
S. 70

Margit Kræmmergaard, Capellavej 5

4791 Borre

S. 34

Join Hands

Frederikshavn Square Dance Club
30294735

30582618

Karina Dalsgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A
S. 36

Lisbeth Birk, Skovbakkevej 18

9900 Frederikshavn

Ø.

Holbæk Square Dance Club

Kaj Vinter, Ã…rhusvej 238

23801384

S. 77

Leif Møller, Skydebanevej 24
Ø.

Djurs Square Dance Club
30915167

29269704

Hjørring Square-Dance

Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby
26110455

8300 Odder

Steffen Knak-Nielsen, Damgårdsvej 6
S. 23

Callers' Society Denmark

3200 Helsinge

Ø.

Hillerød Square Dancers

Jørn Christensen, Horsemosevej 81

8570 Trustrup

S. 28

Annie L. Toldbod, Sct. Annagade 2, Gylling
S. 52

Brønderslev Square Dance Forening

4791 Borre

86980390

Hedens Squaredansere

Hans Pitters, Bryggervangen 13

9740 Jerslev J

Ø.

Annette Zimmermann Jensen, Savværksvej 3, st.tv
Ø.

Bredballe Dancers
7120 Vejle Ø

S. 17

Hadsten Square Dance Club

Lene Due, Smørengevejen 16, Vestermarie
3720 Aakirkeby

28628623

Hanne Nordstrøm Mack, Birkehegnet 161
S. 20

Ø.

4700 Næstved

26

21669826

Medlemsklubber i DAASDC
Nørresundby Square Dance Club

Sydsjællands Square Dance Club

Jonna Dargue, Kongshøjvej 37
9210 Aalborg SØ

81300605

Bent Holm, Kildegårdsvej 2, Fensmark
S. 23

Ø.

4684 Holmegaard

Ocean City Square Dancers
21206640

Ø.

9000 Aalborg

Ø.

3400 Hillerød

Ø.

4791 Borre

Ø. 103

S. 29

Ø.

Bjarne Johnsen, Toftegårdsparken 17
23420639

Silkeborg Modern Square Dance
Hanne Storgaard, Skovsrodvej 24
8680 Ry

86892418

S. 31

Ø.

Slagelse-Zealand Square Dancers
Ruth Nielsen, Bøgens Kvarter 54
4270 Høng

58852287

S. 41

Ø.

S. 31

Ø.

S. 21

Ø.

S. 70

Ø.

S. 27

Ø.

Stoholm Square Dance Club
Bodil Kristensen, Iglsøvej 58
7850 Stoholm

22326509

Svendborg Square Dance Club
Kristen Foged, Bjerrebyvej 115. Tåsinge
5700 Svendborg

40181851

Sydjysk Square Dance Kolding
Nikoline Høj Christensen, Odensevej 80
5500 Middelfart

22415165

Sydkystens Square Dancers
Ulf Schlamowitz, Broksøvej 15
2700 Brønshøj

26940139

Ø.

26110455

S. 22

Ø.

S. 70

Ø.

Janni Thye Lystrup, Vælddalen 18
S. 92

Salten Square Dancers
8653 Them

S. 36

Østjysk Square Dance Club

Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.
46371574

25323340

Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby
S. 11

Roskilde Square & Linedance Club
4000 Roskilde

Ø.

Vordingborg Square Dance Club

Hugo Høyer, Anlægsvej 17
98378009

S. 19

Finn Egholm Sørensen, Bjørnebakken 20
S. 22

Rold Skov Square Dancers
9541 Suldrup

21810731

Trade By Square Dancers

Arne Pedersen, Frydenslund 1
40610990

Ø.

Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10
S. 82

Penguins Denmark
8751 Gedved

S. 12

The Diamond

Birger Christensen, Søhøj 326
2690 Karlslunde

55546831

27

8370 Hadsten

26247712

24. - 25. - 26.
Jun. 2016

SquareDanceDanmark.dk

Hosted by:

Kulturhuset

Dans i generationer!
Tanz für Generationen!
Dance for Generations!
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Lindvigsvej 4
DK-8700
Horsens
55°51'26"N 9°50'02"E

