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Formanden har ordet
Sommeren er forsvundet og efteråret begyndt….
En begivenhedsrig squaredance sommer kan vi vel ikke klage over. Der har været
rig mulighed for at deltage i fantastiske dansestævner. Først og fremmest dansk
convention i Ikast, som var særdeles godt tilrettelagt af Hedens SquareDansere.
En klub der altid er klar til at begejstre os squaredansere, der ”bare møder op” og
deltager. Tak til alle fra Hedens som endnu engang tog vores årlige landsstævne i
sine hænder. Et nyt tiltag var, at DAASDC havde entreret med en dronestyrer, som
optog vores ”Open Air dance”. Sjovt at se squaredance lidt fra oven. Før Convention havde jeg været i kontakt med yngre mennesker, som ønskede at besøge os,
for at holde fun weekend, og møde en subkultur de absolut ikke anede noget om.
Spændt blev jeg, da de skrev: ” kan du ikke lige sørge for, at vi lærer nogle trin, så
vi kan danse med” Jeg måtte i gang med en længere udredning, for at forklare, at
det ikke var helt så ligetil. Hvad der videre skete, kan I læse om i et andet indlæg,
som de 5 har indsendt.
I forbindelse med vores årlige Convention afholder DAASDC repræsentanskabsmøde hvor alle medlemsklubber er inviteret til at deltage og gøre deres stemmeret
gældende. Desværre oplever vi, at kun ca. halvdelen af klubberne møder op. Er
der ingen fra bestyrelserne, der har lyst, kunne man måske udpege en aktiv danser
fra klubben til at være repræsentant. Vores to suppleanter Randi og Kirsten ønskede at stoppe i bestyrelsen, og vi var lidt nervøse for at ingen havde lyst til at deltage i arbejdet. Men hurtigt var der 2 der meldte sig. Glædeligt at det var to fra ØST.
Hjertelig velkommen til Preben fra Vordingborg og Birgitte fra Hillerød. Allerede nu
ved vi, at det bliver et godt samarbejde i den nye bestyrelse. Jeg vil her sige stor
tak til Kirsten og Randi for samarbejdet gennem de sidste år.
Efter dansk convention kunne vi kigge ”sydpå” og glæde os over Europæisk Convention i Amsterdam. En fantastik festival dans, med ca. 2200 dansere fra hele kloden. Arrangementet blev en absolut succes. Dans i massevis, møde med mange
nationaliteter og ikke mindst dans til mange forskellige callere. Vi danskere var repræsenteret med 114 dansere og 3 callere. Det kan vi vist ikke klage over. Vi fik i
rigeligt mål, hvad vi havde betalt for. Grin og glæde, samvær og fællesskab, og ikke mindst trætte hoveder og ømme fødder. Hvor var det godt, og hvor var det en
oplevelse, som man kan glæde sig over i lang tid. SquareDansen blomstrer trods
alt mange steder. Sikke en fest vi havde. Jeg deltog selvfølgelig i det årlige europæiske møde, forbundene i mellem. Vi vender altid situationerne i de forskellige
lande, aftaler regler omkring europæisk conventions, prøver at lære af hinanden,
selvom vores klubber er bygget på et meget forskelligt grundlag. DAASDC er ”lille”
i forhold til andre landes medlemstal, men vi bliver hørt!
Europæisk Convention 2020 bliver i Sverige. Sveriges ældste by Sigtuna med
masse historie, ligger tæt på Stockholms lufthavn, har sagt ja til at rumme Convention.
Nogle få har benyttet foråret og sommeren til at lave en helt ny hjemmeside, som
vil komme alle klubber og dansere i SquareDanceDanmark til gavn. Den er blevet
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opgraderet til en meget nyere model, for at kunne virke på alle devices. Hjemmesiden er samtidig blevet forenklet, der er tilføjet en registreringsknap, et modul, hvor
man kan indmelde dansearrangementer. Der er blevet brugt mange, mange mandetimer i at udvikle siden. Det er ikke kun forsiden man laver, der ligger meget bag.
Jeg kan høre, at mange tror, det er noget man lige gør med venstre hånd, men sådan forholder det sig ikke. Stor tak til Poul Erik og Mads, for jeres store arbejde.
Mon ikke vi alle er kommet godt i gang med vores squaredance efter sommeren.
Allerede nu her i begyndelsen af oktober har der været mulighed for at deltage i de
første dansearrangementer. Man kan vist godt mærke at der er lidt rust der skal
bankes af. Hurtigt er man heldigvis tilbage igen. Det er jo ligesom at cykle….SquareDance lagres, når man først har fået rutinen. Vi ønsker, håber og beder
til at alle klubber får fremgang, men ved udmærket at det ikke sker. Klubber der får
nye medlemmer, er klubber hvor det sociale liv er en stor del af fællesskabet. Mange søger tilbage til fællesskabet med levende mennesker, for at komme lidt væk fra
det daglige ræs og stress, og ikke nøjes med at mødes på sociale netværk. Lad os
tro på at det vil gavne vores aktivitet. Husk på at vores fællesskab er unikt, da alle
kan deltage på tværs af aldre, sociale skel, arbejdsrelationer, status, o.s.v. Vi skal
bare huske at møde op med positiv energi og smil på læben, det smitter. Nu er det
snart tid til at tænke på jul og julegaver. Giv et gavekort, sammen med dit julekort,
til naboen, læg det ved dine julegaver, forær det sammen med juledekorationen,
med teksten: ”Dans med mig, jeg inviterer dig til SquareDance”. Dette er ment som
et forslag I kan tage op i klubben.
DAASDC prøver hele tiden at se ud af boksen, og har endnu en gang et nyt tiltag
på bedding: ”SquareDance på Højskole”. Brandbjerg Højskole i Jelling arrangerer
sammen med SquareDanceDanmark squaredance som ugekursus i uge 5, 2019.
Der vil blive 8 squaredance lessons af ca. 2½ time, fordelt over ugen. Derudover vil
der, som på alle andre højskolekurser, være foredrag, ekskursioner, sangaftener og
samvær med andre kursister. Et rigtigt højskoleophold! Brandbjerg Højskole er berømt for deres alsidige kurser, deres sunde, grønne køkken, fantastiske omgivelser.
Mht. Squaredance, som vi er ind over, forsøges det at lave to hold. Et for begyndere til mainstream, samt et hold hvor der danses Plus, A1 og A2. Se annoncen fra
Brandbjerg Højskole, klik ind på deres hjemmeside for yderligere information, tilmelding og kontakt, og se hvad du ellers kan opleve der. Det er 5 dage på en rigtig
højskole. Al henvendelse og tilmelding er til højskolen.
Vi har ihærdigt arbejdet på at blive medlem i Danmarks Idræts Forbund, DIF. Det
kan vi umiddelbart ikke, men vi har muligheden for at blive associeret medlem af
Dansk Sportsdanser Forbund. Det vil kunne betyde at vi, ved medlemskab, kan få
tilskud til aktive klubber og arrangementer. Hvordan det hele er skruet sammen, er
noget vi venter svar på. Da vi ikke har fremtidige ansøgere til Conventions efter
2019 har vi måske brug for lave vores årlige landsstævne på en anden måde. Med
en tilknytning til DIF vil det være muligt at deltage i kurser, få tilskud til aktiviteter og
forbedringer, give aktive instruktører tilskud til kurser og uddannelser, være med i
strategiarbejdet for dans på landsplan, o.lign.
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Jeg ønsker alle en rigtig god dansesæson, håber at dansearrangementerne blive
velbesøgt. Vi er alle en del af det forpligtende fællesskab. Jeg ser frem til mange
gode danse og ser frem til at møde nye venner.
—————”Ret data”:
Husk at rette data for klubben via SquareDanceDanmark.dk.
Gå ind i MENU linjen: ”Klubber – ret data”
Formand, kasserer samt hvem der skal modtage mails. Det er vigtigt at danserne
kan kontakte klubben.
Lotte Vangsgaard.

Mindeord om Ellen Bugge, Horsens.
Så skulle vi endnu engang tage afsked med en glad squaredanser.
Ellen sov stille ind i sit hjem søndag morgen den 19. august og Hans Jørgen
var selv ved hendes side, som han har været det igennem hele forløbet. De
har begge haft en hård tid, siden Ellen fik konstateret sin kræftsygdom for
mindre end et år siden .
Ellen har været en fin ambassadør for Modern Squaredance. Hun har næsten været med fra Squaredansens start i Danmark. Hun var i mange år
medlem af Join Hands, men hun har også danset i ØSDC og Sydjysk SC.
Hun har deltaget i et utal af festivaldanse rundt omkring, og hun har ofte været med til Danish Convention.
Det har altid været en fornøjelse at danse med Ellen i en square uanset om
det var til undervisning eller festivaldans. Hun var venlig og uhøjtidelig, så
man altid følte sig godt tilpas i hendes selskab.
Ellen kunne ikke bare danse squaredance, hun kunne også skrive lejlighedssange med humor og lune om squaredance, som vi andre med stor fornøjelse kunne synge med på.
Vi der har kendt Ellen, er glade for at vi har kendt hende. Vores tanker går til
Hans Jørgen, deres datter og søn, svigerbørn og børnebørn.
Æret være Ellen Bugge`s minde.
Ole Hjerrild – Karen Sørensen,
Join Hands, Horsens.
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Et kig ind udefra
Vi var nervøse, vi havde sommerfugle i
maven og vi havde glædet os, tosset
meget.
Men vigtigst af alt, vores lille interne
spørgsmål: Var vores fælles cowboyhatte en tand for meget?
Hvad ville vi blive mødt af og hvem ville
vi blive mødt af. Hvem er disse
”fremmede mennesker” som vi skulle til
at møde på deres hjemmebane.
Men vent, vi var jo også de fremmede hvem er vi selv?
Brian, Julia, Pelle, Signe og Casper
Vi er et lille udsnit, at en større venneflok. Nogle venner helt fra folkeskolen og andre mødt på rejser ude i den store verden. Og nu en sammensmeltning af kendskaber og venskaber på kryds og tværs.
Vi er på den ene eller anden side af de 40 år, med arbejde der fylder i hverdagen
og flere med partner og børn.
Alle med en lyst til at feste, danse, spise, drikke og rejse.
Vi elsker at opleve nye fremmede lande, såvel som at prøve at opleve nye
”fremmede verdener”.
At komme på besøg i et område, en begivenhed eller et fællesskab der er ulig fra
vores egen og at prøve at komme ud på lidt tynd is.
Tidligere har vi rejst verden rundt i forskellige konstellationer af gruppen og senest
været på eksempelvis Rømø Motor Festival, Hven Reggae Festival og lige nu planlægger vi besøg til Guca, en trompet festival i en lille by i Serbien, som ja – kun omhandler trompet, fest og intet andet
For når tiden sammen, kan være svær at finde og planlægge, hvorfor så ikke gå efter stjernerne og prøve at finde noget unikt og spændende.
Så da vi i vores søgen efter lignende oplevelser, faldt over jeres Squaredance konvention i Ikast, så faldt vi helt pladask for det.
Her var en verdenen, som ingen af os havde prøvet før, som lå langt fra vores egen
og ville give et unikt kig ind i et anderledes fællesskab.
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Og et unikt indblik fik vi.
Sommerfuglene var kun blevet større, da vores taxaer trillede ind foran skolen.
Først lige starte med at kigge ind, lidt på afstand, så fatte mod og prøve at liste os
ind.
Men vi holdt os ikke anonyme særligt længe, måske pga. førnævnte cowboyhatte
som nu viste sin fulde effekt - for vi var i hvert fald afsløret og midt i suppedasen.
Vi blev kun mødt med varme, imødekommenhed og en ”alt kunne lade sig gøre” tilgang. Tror kun at der gik 15 minutter fra at vi fik lige hurtigt fik givet hånd og meldt
vores ankomst, til at der blev arbejdet hurtigt og der var arrangeret mulighed for at
danse med i vores første Square. Selvfølgelig fordelt ud med makkere, der med rolig hånd kunne guide os igennem alle kaldene.
Og så var vi ankommet!
Vi havde en skøn tid i Ikast, med at opleve velkomstceremonien, spisning og selvfølgelig se en masse dans, men mest af alt, var mødet med jer.
Spørgsmålene var mange og vi havde flere dejlige samtaler, med flere af jer.
Det var fantastisk.
Og da vi jo var udefrakommende, gik spørgsmålene også lidt på det samme til os.
Hvordan pokker havde vi fundet jer og kommet på idéen om at tage til Ikast og danse Squaredance?
Og hvad kunne I evt. gøre som arrangører, for at få flere udefrakommende til.
Som samlet flok til konventionen oplevede vi jer som engagerede, åbne og varme.
Og kun samme billede fik vi, af de respektive klubber ude i det danske rige
(og verden) – en velvilje og imødekommenhed.
Så det er ikke her, man kan sætte en finger.
Når man først har fundet jer og turde stille op, føler man sig straks velkommen og
hjemme og dette skal I blot stå ved og huske at lade repræsentere jer. Især i jeres
online tilstedeværelse, hvor mange, meget vel vil falde over jer.
Husk at tænke de udefrakommende med, i alle jeres forskellige aspekter:
Facebook, Q&A på hjemmeside(er), opslag, deltagelse i medierne, tilmelding mv.
Et lille eksempel: Da muligheden skulle undersøges for at tilmelde os til jeres arrangement, blev vi mødt af en hyggelig hjemmeside og en online tilmelding. Her blev vi
næsten som det første bedt om at udfylde klubnavn, niveau og mere i samme dur.
Lidt skræmmende, når man som os, endnu ikke har danset første trin endnu.
Når det er sagt, er det jo ikke fordi I ligger på den lade side. I arbejder hårdt og med
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hele hjertet. Nye arrangementer, indsatsen på de helt unge og yngre, sektionen til
nye dansere og mere. Husk også bare, at der er et trin før at man er ny danser der er dem, der kommer helt udefra.
Vi kan kun takke jer alle for, at vi måtte kigge indenfor og for at give os en fantastisk oplevelse.
Tak
Brian, Julia, Pelle, Signe og Casper
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Fall Round Up i Pinneberg
ved Hamburg 31.8 – 2.9.18
I slutningen af august var vi 7 dansere fra Sjælland, der tog til EAASDC´s Fall
Round Up i Pinneberg ved Hamburg. Det er én af de 2 årlige landsdækkende
dansearrangementer i Tyskland, som er tilsvarende vores danske Convention.

Fredag morgen kørte vi fra Sydsjælland mod Korsør hvor vi skulle have en med,
der kom med toget. Sammen kørte vi over Storebæltsbroen med kurs mod Hamburg. Undervejs holdt vi en spisepause på rastepladsen på den sønderjyske motorvej inden vi kørte det sidste stykke til Hamburg.
Efter at være blevet indkvarteret på hotel i Hamburg, kørte vi de sidste 30 km til
dansen i Pinneberg. Ud over Modern Square Dance, var der også Round Dance,
Clogging og Traditionel Square Dance repræsenteret. Temaet for dansen var
”Safari im Norden”, så scenerne var smykket med vilde dyr og stemningsbilleder fra
savannen.
Det var lidt svært at finde hvor vi skulle indregistreres og hvor dansen var, for der
var dansere i farvestrålende dansetøj, som gik i alle retninger. Heldigvis havde man
guider ved indkørslen til parkeringspladsen, som kunne forklare os, hvad vej vi
skulle gå.

Det var mest tyske callere, men der var dog callere fra Holland og Tjekkiet. Det meste foregik på tysk, så det var ikke alle der havde lige let ved at forstå, hvad der
blev forklaret. En af de tyske dansere henvendte sig til calleren, og sagde at der
var nogle dansere fra Danmark, som havde svært ved at forstå tysk og så blev forklaringerne oversat til engelsk.
Der var over 650 dansere og selvom man havde forventet ca. 1000 dansere, så var
det 2 Square Dance haller godt fyldt op. Modsat til dansk convention, var der man9

ge yngre square dancere, mange under 50 år. Det var i øvrigt også ungdomsklubben Lions Squares Germany, som kun har dansere under 30 år, som stod for arrangementet.
Det var en fantastisk oplevelse at se så mange unge mennesker more sig med
Square Dance. Selv om mange af de unge lavede forskellige former for
”narrestreger” i Mainstream hallen, så fulgte alle godt med og dansetippene blev
gennemført uden at der skulle stås på lines hele tiden.
For dem i vores gruppe, som var til dans i Tyskland for første gang, var det en stor
oplevelse at se så mange unge mennesker på dansegulvet, og også at tempoet
var noget højere end ved danse i Danmark. Alle fulgte dog godt med og havde en
godt oplevelse i denne weekend. Søndag over middag var vi mættede af nye danseindtryk, og vendte igen næsen hjemad mod Danmark.
Med venlig hilsen
Preben
Vordingborg SDC
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European Convention 2018
European Association of American Square
Dancing, Convention 2018 i Amsterdam er slut.
Sikken et brag af en fest. Dans i 7 haller i 3 dage og
med opvarmning torsdag aften med denne fantastiske Caller fra USA, som vi havde glæde af at danse
til for første gang. Sjældent har jeg hørt en Caller
fra ”over there”, der er så tydeligt i sit sprog, når han
Caller. Fuld af humor, og så kunne han også klare
singing calls på japansk til vild begejstring i salen,
der deltog nemlig mange japanske dansere.

Michael Kellogg,
Los Angeles, USA

Vi glæder os til at danse til ham igen, og det får vi
rig lejlighed til i Tranum påskedansen i 2019.
Jeg vil hermed opfordre alle, der kan, til at komme
til Nordjylland og opleve denne herlige Caller sammen med Carsten Nielsen, DK og Thomas Bern-

hed, SE. Det kan kun blive godt, og det er turen værd derop.
Birger Rind
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Danish Convention 2018
- og i fremtiden
Convention 2018 er for længst overstået. Vi havde en fantastisk weekend, også selv om der kun var 325 deltagere, og vi havde drømt om, at vi skulle være
mange flere.
Årets danske convention var weekenden efter det svenske, og godt en måned før
Europæisk Convention i Amsterdam, to arrangementer, der sandsynligvis har været
medvirkende årsag til, at vi kun blev 325.

Vi startede med at danse squaredans i 2006, og deltog i convention første gang i
2008, som blev afholdt i Stoholm. Siden den gang er deltagerantallet gået stille og
roligt tilbage, lige som antallet af squaredansere.
Convention er hvert år det største squaredanse-stævne i Danmark. Det giver en
fantastisk god oplevelse, at være mange samlet om dans med super gode callere
og udfordrende dans, men hvis vi vil blive ved med at have convention, er vi nødt til
at bakke op om arrangementet, og deltage, uanset om det er tæt på eller langt fra,
hvor vi bor. Mange klubber har allerede meldt, at de ikke hverken har lyst til eller
mod på at arrangere, pga. frygt for ikke at kunne magte opgaven, eller af frygt for at
økonomien ikke når sammen.
I Hedens Squaredansere har vi arrangeret Europæisk Convention i 2014 og Dansk
Convention i 2018. Vi har været en lille styregruppe, og en del underudvalg, der har
arbejdet med hvert sit område f.eks. camping, afterparty, open Air, dekoration, opstilling, sponsorer osv. På den måde er arbejdet blevet fordelt, og det har givet et
godt socialt fællesskab i klubben. Jeg vil godt benytte lejligheden til endnu en gang
at takke klubbens medlemmer for engagement både i forbindelse med Convention i
juni og ”Dans på Heden” den første weekend i oktober. Dejligt, at I altid bakker op,
når bestyrelsen beder om hjælp.
Selv om vi kun var 325 deltagere i årets convention, har vi alligevel fået et fint overskud.
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Hvis din klub overvejer at byde ind på et af de næste conventions, men er i
tvivl om noget, er I velkommen til at kontakte mig, og har I brug for hjælp til
noget, så spørg endelig.
En oplevelse fra årets convention, som mange efterfølgende har italesat som helt
fantastisk, har været high speed dansen lørdag eftermiddag både på Basic og Plus
som Freddie Ekblad og Robert Milestad callede, men også festivaldansen med alle
callere lørdag aften, var fantastisk. Herfra tak til alle som deltog og var med til at
gøre det til en fantastisk weekend.
Jeg håber, at vi alle sammen og mange flere mødes til Convention i Sæby
2019
Linna Mosegaard Hansen
Hedens Squaredansere, Ikast

Tilmelding til jeres dans
SquareDanceDanmark giver nu muligheden for at I kan få et tilmeldingsmodul til
jeres arrangement.
Modulet er afprøvet med succes ved flere arrangementer og er et gratis tilbud til alle medlemsklubber af DAASDC.
Hvordan bliver jeg koblet op?
Bestilling af modulet ligger på danselisten
Udfyld formularen med de ønsker I har og tryk ”SUBMIT”
Tryk på ” Læs mere…” hvis I ønsker yderligere oplysninger.
Kontakt bookingadmin@squaredancedanmark.dk for yderligere hjælp

Annoncepriser
Medlemmer

Andre

Helside

600/900kr.

900/1350 kr.

Halvside

350/525 kr.

500/750 kr.

Kvartside

200/300 kr.

300/450 kr.

Priser gælder for hhv. 1 og 2 indrykninger
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Påskedans i Tranum
Østjysk Square Dance Club afholder i 2019 den 6. Påskedans i Tranum.
I 2019 har vi callerne Michael Kellogg fra Californien, Thomas Bernhed fra Sverige
og så vores egen Carsten Nielsen.
Michael Kellogg har tidligere callet flere gange i Østjysk Square Dance Club, særligt når der blev afholdt Hestemarkedsdans i Hammel. Han var altid god til at skabe
stemning og en god dans, så jeg ser frem til at danse til ham igen.
Jeg var desværre ikke i Holland til Europæisk Convention, hvor man havde mulighed for at danse til Michael Kellogg, men nu er chancen for at danse til ham i Tranum. Var du til Europæisk Convention, så har du mulighed for gensyn med ham.

Vi håber, at mange har lyst til at deltage. Vi danser A2, C1 og C2.
Vi arbejder på at lave trail end dance i 2 sale - onsdag eftermiddag for nye C1 dansere og for C3a dansere.
Se flyeren:
http://osdc.dk/PR/Flyers/2019/Tranum-2019_CN.pdf
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Hanne Frost
Østjysk Square Dance Club

Ny hjemmeside
Så er DAASDC’s nye hjemmeside oppe at køre. Det har været et meget stort arbejde, men vi føler selv resultatet har været arbejdet værd.
Som altid, ved nye tiltag, skal brugerne lige vænne sig til det, men vi har fået rigtig
mange positive tilkendegivelser. Naturligvis er der også brugere der kunne ønske
sig noget anderledes, men mennesker er nu ikke ens indrettet.
En af ankerne er naturligvis danselisten.
•

•

Hvorfor er alle danse på en liste og ikke opdelt i Øst / Vest:
Da listen blev opdelt var der langt flere danse, og man kunne komme ud til
STORE danse hver eneste weekend indenfor 100 km afstand. Samtidig er det
lettere at overskue listen når alt er med, da man ikke behøver at lede flere steder. Der er dog stadig opdeling mellem danse i Danmark og danse i udlandet.
Danselisten er ikke velegnet på telefon:
Prøv lige at vende telefonen vandret, så er langt det meste med uden at scrolle
horisontalt (vandret).

Der vil til stadighed komme materiale ind på siden, som kan bruges til PR i klubberne.
I forbindelse med det veloverståede Danish Convention i Ikast blev der taget masser af billeder og videoer. De blev lagt på facebook. Min drøm er at de i samme forbindelse blev sendt til DAASDC, så vi kunne bruge af dem på hjemmesiden. Men
det forbliver nok en drøm….
Så en lille ting med hensyn til klubbernes egne hjemmesider.
Jeg har været inde for at kigge på en del af dem. Hvis jeg ikke vidste hvad squaredance var ville jeg ikke blive interesseret.
Nogle har nyheder om arrangementer som skal afholdes, men som for længst
er overstået.
•
Hvor er flyers til download vedrørende kommende arrangementer.
Bed en udenforstående kigge på jeres hjemmeside og svare på hvordan den fungerer.
•

Var det ikke på tide at give siden en ansigtsløftning. Husk at seneste undersøgelse viser at over 60 % af internetsøgning i dag foregår på telefon og tablet/
Ipad. Det bør hjemmesiden været konstrueret til.
HUSK AT HJEMMESIDEN ER JERES ANSIGT UDADTIL.
Har du spørgsmål til ovenstående kan jeg kontaktes på Web-Vedligehold
Mads Nielsen
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Tankespind
– bryd vanen med vores traditionsdanse
Ellis:

Hvordan kan vi få flere dansere til vores arrangementer?

Finn:

Kan vi få festivaldansen tilbage ved at samle alle arrangementer på Sjælland til 4 store danse?

Ellis:

Interessant tanke, men hvordan skal det praktisk ske og hvad med økonomien?

Finn:

Lad 2-4 klubber samarbejde om planlægning og gennemføre. Etablerer
en planlægningsgruppe, hvor hver klub deltager med 1-2 personer, som
sørger for at uddelegere praktiske opgaver til medlemmerne i egen klub.
Økonomi må være på delebasis mellem de arrangerende klubber.

Ellis:

Det lyder som en spændende idé. Hvor skulle dansene afholdes?

Finn:

Gerne centralt på Sjælland, så danserne ikke skal køre fra syd til nord. I
Trade By oplever vi det er svært at tiltrække dansere fra andre klubber.
Har FSDC samme udfordring?

Ellis:

Ja, vi kender problematikken og trods en håndfuld trofaste deltagere, der
kommer langvejs fra, så oplever vi også det kan være svært at tiltrække
dansere. Spørgsmålet er blot, hvad der får dansere til at vælge et arrangement fremfor et andet?

Finn:

Vi kan hurtigt blive enige om, at de fleste synes det er sjovere med man
ge dansere på gulvet, der nærmest automatisk giver god stemning a la
festivaldans som vi generelt savner.
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Ellis:

Hvor stor betydning har calleren?

Finn:

Det er vist en afgørende faktor for mange dansere og udenlandske callere
har typisk en god tiltrækningskraft, men det er en udfordring økonomisk at
turde hyre dem, når arrangementerne generelt har faldende deltagerantal.
Hellere en fyldt sal og mange squares end flere sale med få dansere i
hver.

Ellis:

Hvad tænker du om danseprogrammer?

Finn:

Hele programmet - med fokus på BMP dansen, A1 og A2. Challenge danserne bliver kun bedre af at danse de underliggende niveauer :-) Spøg til
side, der må også gerne være noget C-dans.

Ellis:

Som danser kan jeg godt li' at blive udfordret og det er bestemt ikke kun
på C-niveauet. Det giver tit anledning til grin og sjov, når programmet er
BMP. Et ordsprog hedder "den der kun tager alvor alvorlig og sjov for sjovt,
har fattet begge dele lige dårlig"
Det gælder vel også vores aktivitet. Vi ønsker at have det sjovt sammen.

Finn:

Tør du og Fredensborg udfordre traditionerne og prøve nye idéer af?

Ellis:

Personligt ja og håber inderligt danserne generelt vil komme ud af busken
og fortælle hvad der giver dem danseglæde? Er det udelukkende deres
højeste danseprogram, calleren, en fyldt sal, god stemning eller noget helt
andet? Som bestyrelse kan vi gøre meget, men vi motiveres af mange deltagere til arrangementerne.
Med faldende deltagerantal og trængt klubøkonomi tror jeg, at vi i fremtiden er nødt til at gå nye veje.

Finn:

Supergodt spørgsmål. Tiden er moden til nytænkning og os der er tilbage
må hjælpes med at finde vejen, så vores aktivitet atter kan blive en fest til
fælles glæde.

Ellis:

Enig, og hvor vil jeg gerne vide hvad læserne tænker, når de har læst vores tankespind?

Vær med til at skabe en debat på Facebook eller kom med et indlæg i næste
Highlights.
Hilsen
Ellis Nielsen / Fredensborg Square Dancers
Finn Sørensen / Trade By Square Dancers
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Nye suppleanter i bestyrelsen
1. suppleant:
Jeg hedder Preben Hansen og bor i Næstved. Jeg har danset Square Dance siden 1985 og har lært mange mennesker at kende gennem dansen. Jeg har deltaget i arrangementer, både i Danmark og bl.a. også i Sverige, Tyskland og USA. Jeg har danset A2 i mange år og synes at det
giver mig mange udfordringer.
Siden 2016 har jeg været formand for Vordingborg SDC og
dermed stået i spidsen for vores arrangementer i klubben,
men med god opbakning af den øvrige bestyrelse og resten
af klubben.
Som medlem af bestyrelsen i Squaredance Danmark er jeg med til at Sjælland stadigvæk er repræsenteret i bestyrelsen. Jeg håber på at kunne være med til at bevare Squaredansen i Danmark. Jeg indrømmer at fremtiden kan se lidt dyster ud,
men hvis ingen gør noget aktivt, et der slet ingen fremtid for Square dans i Danmark.
2. suppleant:
Jeg hedder Birgitte Knak-Nielsen og har danset Square
Dance siden 2006. Jeg danser A2 og har vel gjort det en 56 år.
I de ca. 12 år, jeg har danset, har jeg nok mest oplevet nedgangstiderne, men det har jeg ikke tænkt på undervejs. Det
har været en stor glæde at danse og er det stadig.
Jeg er p.t. kasserer i Hillerød Square Dancers.
Lige som Preben håber jeg, at han og jeg som medlemmer (suppleanter) i bestyrelsen i Square Dance Danmark kan være med til at bevare Squaredansen i hele
Danmark. Vi synes det er vigtigt, at Østdanmark også er med i dette arbejde. Fremtiden for Square dansen i Danmark er afhængig af, om der stadig findes klubber,
der vil arrangere gode danse og af om danserne kommer til disse danse. Det kræver, at vi dansere i høj grad tænker på fællesskabet, lige som vi gør i den enkelte
dans. Der skal 8 til en square og helst mange squares til en dans.
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Danish Convention 2019
Så har vi alt klar til Convention 2019 i Sæby, og vi glæder os rigtig meget til at se
mange af jer dansere her i det Nordjyske. Vi har jo fået de samme gode faciliteter
som i 2017.
Der er åben for online tilmelding, så bare kom til tasterne.
MENY

Morgenmadsbuffet: Fredag, lørdag
og søndag
I caféen på 1. sal fra kl. 08.00-09.30
(eller ifølge aftale)
Buffeten indeholder blandt andet:
- Cornflakes, havregryn, müsli
- Yoghurt
- Rugbrød og rundstykker
- 3 slags pålæg
- 1 slags ost
- Frugt og grønt
- Marmelade
- Mælk, juice og isvand
- Kaffe og the
Pris DKK 63,00

Torsdag aften:
-Kaffe og kage
Pris: DKK 30,00 pr. person.
Fredag aften – buffet kl. 17:30 - 18:30
-Skinke m/svær
-Kyllinge inderfilet
-Flødekartofler
-Pastasalat
-Flutes og smør
Pris pr. kuvert: DKK 110,00 (kan bestilles via tilmeldingssedlen)
LØRDAG Middag – buffet kl. 17.30 –
18:30
-Culottesteg
-Marineret svinekam
- Små stegte kartofler
- Pebersovs
-Årstidens salat m/dressing
-Tomatsalat
- Flutes og smør
Pris pr. kuvert: DKK 135,00 (kan bestilles via tilmeldingssedlen)

DRIKKEVARER – ALLE DAGE
Mineralvand, 0,5 l DKK 10,00
Sodavand, 0,5 l DKK 25,00
Øl (Royal, Pilsner eller Classic) DKK
25,00
1 ks. Øl (Royal, Pilsner eller Classic)
DKK 450,00
1 flaske rød- eller hvidvin, 75 cl
(husets) DKK 140,00
Caféen har åbent i hele perioden og
tilbyder kold og varm mad

Natmad ca. kl. 22.30
-Tre slags pålæg
-Lun leverpostej
-Rugbrød & grovboller + smør
Pris pr. kuvert: DDK 75,00 (er inkl.
Underholdning til after party)

Vi har også denne gang mulighed for salg af t-shirts, som kan bestilles via vores
hjemmeside
www.conv.dk
Nordjysk Convention
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