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Forbundsbladet
Square Dance Highlights
udgives af DAASDC / Danish Association of American Square Dance Clubs
(Square Dance Danmark).
Forbundet er stiftet den 16. september 1989.
Bladet udkommer to gange årligt som pdf-udgave på hjemmesiden.

Ansvarshavende:
Lotte Vangsgaard

Indhold

Formand for DAASDC

Indholdsfortegnelse

02

E-mail:
president@squaredancedanmark.dk

Formanden har ordet

03

Skal vi bevare HighLights?

05

Caller´s Corner

06

En brag af en fest

07

Europæisk Convention 2024

08

Redaktør:
Mads Nielsen
E-mail:
highlights@squaredancedanmark.dk

2

Formanden har ordet
Efterår og falmede blade med fantastiske farver betyder HighLights i november.
For flere år siden valgte Repræsentantskabet at HL kun skulle udkomme digitalt.
Det var bl.a. pga. manglende indlæg, store udgifter til trykning samt dyr porto for
udsendelse til klubberne. Desværre har vi, DAASDCs bestyrelse erfaret, at mange
ikke læser HL på nettet, selvom det med 2 klik findes på Squaredancedanmark.dk.
Indlæg er også stadig en mangelvare. HL kunne jo være med til at binde klubberne
og danserne sammen. Emner og synspunkter kunne blive vendt her, til glæde for
mange. Fortællinger om diverse dansearrangementer og gode ideer ville være velkomne. Ja, det kunne igen blive alle squaredanseres blad og nyhedsformidling,
som det var en gang.
Hvad skal vi gøre? DAASDCs bestyrelse vil forslå, at der bliver lavet en ”trykknap”
på websiden, hvor man tilmelder sig med sin email adresse. Man har så muligheden for at modtage en mail med Link direkte til Highlights, når det udkommer.
DAASDCs bestyrelse har brugt en hel del tid på at finde en løsning omkring
indmeldelse i Dans Danmark (DD) under Danmarks Idrætsforbund.
Det ville være oplagt at have al foreningsdans samlet et sted, for at blive stærkere
og mere synlige i det offentlige. Der ville være store fordele for de enkelte aktive
klubber at være med, men desværre kommer vi ikke med nu. For Dans Danmark
var det pt. ikke en mulighed at lave en fælles KODA aftale for al dans. Hvis vi ville
deltage i DD, skulle hver klub indberette ÅBNE danse/aktiviteter, som ikke var undervisning, til Aktivitetsudvalget i DD. Aktivitetsudvalget i DD skulle så i budgettet
indregne afgiften, og betale den for klubberne. Det kunne sagtens lade sig gøre,
hvis vi var sikker på alle klubber ville være med. Som sagen er, takkede vi pænt nej
til DD, men vi har ikke smækket med døren. Vi er velkommen til senere at vende
tilbage. Indtil videre fortsætter vi med DAASDC som forbund, og beholder vores
KODA aftale uændret.
Danish Convention 2023 bliver, som alle forhåbentlig er bekendt med, afholdt
i Sæby.
Det er endnu engang Nordjysk Convention som står for festivalen. Forholdene og
hallerne er perfekte til vores convention, og husk der er mulighed for at campere lige ved hallerne eller at bestille værelse og overnatning stedet.. Nordjysk Convention gruppen består af mindre end 10 personer,
>>>>
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men de Vendelboere har jo prøvet det før. Bak op om vores fælles landsstævne,
der er meget på spil for arrangørerne. Lav en klubtur ud af det. Få mange med….
Brug gerne online tilmelding i god tid. Da Convention 2023 falder sammen med Kr.
Himmelfarts dagene har Nordjysk Convention sørget for at ”tyvstarte” om torsdagen i to haller.
Tjek flyer på www.Squaredancedanmark.dk og mere på www.conv.dk
Lige en sidste ting: hvis I undrer jer over, hvorfor Facebook gruppen og Facebook
siden ser underlige ud, er det ikke med min gode vilje, at meget er blevet slettet.
Det gælder både indlæg, billeder og videoclips. Det meste, som jeg har lagt ind i
mit navn (jeg er administrator) er væk, da min private Facebook profil er blevet
hacket. Ligger I inde med gode videoclips og billeder, og har lyst til at dele på FB
kan I sende dem til President@squaredancedanmark.dk. Er der nogle, som har noget fra de sidste Conventions, må I gerne sende det til Mads Nielsen på Highlights@squaredancedanmark.dk , så vil han lægge dem i arkiv på vores hjemmeside. Vi mangler materiale, både billeder og videoclip fra Conventions i 2018, 2019
og 2022
Tjek danselisten på Squaredancedanmark. Der er mange gode, dejlige danse
i efteråret.
Alle ønskes et dejligt efterår samt – når vi når dertil - en god jul og et godt
nytår……
Lotte .
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Skal vi bevare HighLights?
Spørgsmålet er meget relevant, eftersom mange har udtrykt de aldrig læser bladet.
Opsætning og ikke mindst indsamling af indhold til HighLights er tidskrævende, og
hvis det blot er for egen fornøjelses skyld, er der en masse andre ting, tiden kan
bruges til.
Alternativt kan der sagtens laves nye sider på hjemmesiden:
•

”Fra medlemmerne” hvor der være mulighed for at vise og indsende indlæg
med besked om fra- og til dato for publicering.

•

”Fra formanden” hvor nyhedsbreve fra formanden kan læses. Nyhedsbreve vil
dog stadig blive udsendt til klubberne til videreformidling til medlemmerne.

•

”Annonceside” med sponsor reklame.

•

Andre muligheder som måtte ønskes.
For at vide om det er den vej vi skal gå, bedes du gå ind på:

http://squaredancedanmark.dk/da-dk/highlights/hl-survey.aspx,
hvor du udfylder spørgeskemaet. Afslut med at klikke på den blå knap i
bunden
Ingen svar tolkes som ”LUK HIGHLIGHTS”.
Hvis du ønsker HighLigts skal bestå, må du gå ind og bekræfte det
Med venlig hilsen
HighLights-redaktøren og Bestyrelsen

Annoncepriser
(Reproklart materiale)
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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CSD afholder callerkursus i sidste weekend i januar.
Vi glæder os allerede nu til at afholde et kombineret
•

Sang og stemmetrænging

•

Kend din sværhedsgrad

•

Samt masser af andet spændende indhold

•

Kig på csd-denmark.dk for meget mere indhold.

Sang og stemmetræning bliver med Maryanna Morthensen, Holstebro
Resten af weekenden bliver med Søren Lindergaard, Helsingør
Mads Nielsen
Callers’ Society Denmark
Tag en snak i klubben om, hvorvidt jeres caller / underviser måske kunne trænge til et løft.
I de fleste kommuner er der mulighed for at søge tilskud til uddannelse af instruktører.
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Et brag af en fest!!
Tak til alle der deltog i Dans på Heden 2022, og igen var med til
at gøre det til en fantastisk weekend. Gennem en årrække er
der mange, der har fået tradition for, at 1. weekend i oktober
skal bruges i Ikast. Ca. 150 glade dansere deltog i årets Dans
på Heden. Tusind tak til alle der deltog og var med til at gøre arrangementet til en fest. I år var der mange fra Sjælland og Tyskland, der havde fundet vej til Ikast, faktisk var der flere sjællændere end jyder til arrangementet, hvis vi ikke tæller vore egne
medlemmer med.
Ud over vore egne dejlige callere havde vi Justin Russell fra USA, der for første
gang var i Danmark. Efter en lidt usikker start, leverede han mange sjove danseoplevelser. Det samme gjorde Paddy Böhnke, der var udfordret af at have meget ondt
i halsen. Han fik drukket en masse varm te med honning, og spist en bunke halspastiller m.m. Alle callerne spredte glæde, og rigtig mange gav udtryk for, at det var
en fest, de havde deltaget i. En ældre tysker stod næsten med tårer i øjnene og
takkede for, at han havde haft mulighed for at deltage i denne dans. Tyskerne er
stadig meget begrænsede pga. corona, og flere af dem bad os sørge for, at de også i fremtiden kan finde frem til de store danse i Danmark.
Årets oktoberbuffet samlede 100 dansere, der kunne nyde lasagne, kylling i karry
med ris og forskellige salater. Her var tid til at hyggesnakke over maden enten med
dem man kendte i forvejen, eller stifte nye spændende bekendtskaber. Hele weekenden kunne vi nyde cafeens sandwich, kager, tærter, æblekage, lagkager m.m.
samt diverse drikkevarer. Tak til alle der har leveret de lækre ting, og brugt tid på at
fremstille og sælge det i cafeen, og tak til alle der har hjulpet til på forskellige måder. Uden medlemmers opbakning kan vi slet ikke lave sådan et arrangement.
Til afterparty forsøgte vi os med noget nyt i år. Ud over den lækre og indbydende
mad, der blev serveret, var der underholdning ved callerne og Leif Broch, der holdt
festen i gang for de ca. 50 deltagere. Tak for det.
Vi glæder os til at se jer alle igen den første weekend i oktober 2023. Tag gerne
endnu flere med til dansen, hvor Stefan Sidholm fra Sverige og Philipp Aff fra Tyskland caller, sammen med vores clubcallere.
Mange hilsner fra
Hedens squaredansere
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Hjemmesiden til Europæisk Convention i Ikast 2024 er åbnet, og booking er
igangsat.
Foreløbig er de første bookinger kommet ind fra Sverige.
Hedens Squaredansere
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