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Formanden har ordet
Forår 2013

Foråret nærmer sig og dermed også afslutning på undervisningen i mange af
vores klubber. Jeg håber at alle haft en dejlig inspirerende og lærerig sæson,
og at alle har mod på at prøve kræfter med det indlærte. Der vil være mange
dansearrangementer, store som små, at deltage i. Blot skal man huske på at
stille op i det program, man behersker. Er man ny i et program, så sig det til
de andre i squaren inden dansen går i gang. Der er altid hjælp at hente. Det
er ikke spor sjovt at være den, der får squaren til at bryde ned gang på gang.
Selvfølgelig skal man hjemme i klubben ved de mindre arrangementer eller
ved workshops danse sit nye program og derved opnå rutinen. Det hele
bliver så meget sjovere for både dansere og callere. Glæden vil komme af
sig selv, når der bliver et samspil i stedet for et modspil. De sidste 6 år har
jeg danset rutinedans, altså ikke bevæget mig ud i nyt program. Jeg oplever
stadig meget nyt. Tager også rundt til mange arrangementer med mange
forskellige callere. Det er sjovt at se forskellighederne og udfordringerne,
som callerne kan præstere. Der er mange aha og ”uha” oplevelser.
Forår betyder også det årlige repræsentantskabsmøde i forbundet. Det
afholdes altid 3. søndag i marts. Det ligger fast. Det er her klubberne har
mulighed for at give ris og ros, stille spørgsmål, debattere og komme med
input til bestyrelsen og de andre klubber. Som formand håber jeg selvfølgelig,
at klubberne vil deltage. Det er vigtigt for os at der er tillid og opbakning til
vore aktiviteter. Alle kan i dette blad læse bestyrelsens beretning og for en
god ordens skyld ligger alle referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden.
Forår betyder også en tanke omkring næste sæson. Hvad skal vi i klubberne
gøre? Hvem gør det? Hvordan skal vi promovere vores opstart, så nye dansere
kan finde vej? Hvor mange hold skal vi tro på? Er du danser og har en fantastisk
ide så brug den, fortæl bestyrelsen om den, tag initiativ og gør noget. Husk på,
det er ikke bestyrelsen i klubben, der kan gøre det alene. Vi skal alle deltage. Lav
en plan allerede her i foråret, inden undervisningen stopper. Lav materiale klar
til avisen, et indlæg siger måske mere end en annonce. Er der mulighed for at
reklamere i din lokalbiograf? Skal jeres arbejdsplads have sommerfest, hvor der
er brug for underholdning? Skal det lokale indkøbscenter eller den lokale brugs
have torvemarked, hvor man kan vi se flaget? Kun fantasien sætter grænser…..
Det er alt for let, at sætte sig med hænderne i skødet og vente.
fortsættes side 5.
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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

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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fortsat fra side 3.
Til sommer kan vi alle se frem til Dansk Convention i Ishøj og her bliver der
noget at glæde sig til. Husk at tidlig tilmelding er billigere. Tidlig tilmelding
vil også give værterne bedre overblik ved arrangementet. Jeg håber og
tror på at mange ser frem til at mødes med nye og erfarne danse venner
uanset programmet man danser på. Der vil blive callet alle programmer
fra Basic til C1, og om torsdagen har værterne lavet en aftendans med C2.
Forbundet, DAASDC, vil igen i år være synlige på Convention med en
stand. Vi har fået lavet flere foldere og postkort. Mød os og tag foldere
med hjem til naboen, til arbejdspladsen og vennerne. Bestyrelsen kan
ikke alene sørge for at der kommer nye dansere til, men vi kan sørge
for, der er materiale klar og bakke op om de ideer der skabes ude i
klubberne. Det er lykkedes for flere klubber at få nye dansere, og det er
sket med stor opbakning fra disse klubbers medlemmer. Har du en god
ide, så bring den allerede nu videre til din klubbestyrelse og deltag aktivt.
Det er en glæde at se gejsten i de klubber jeg besøger. Det er en glæde at se
og høre, hvor gode arrangementer der bliver lavet. Flere danse har haft mere
end 100 dansere på gulvene, og en enkelt havde næsten 200 deltagere. Skal
vi ikke prøve at blive 500 til Convention i Ishøj? Jeg ved at Sydkysten og
Ocean, som er sammen om at afvikle Convention, laver et kæmpe stykke
arbejde for os alle. Der findes fantastiske rammer i Ishøj, der er booket super
callere, der er lagt op til en fest. Vi har alle fået indbydelse.
Vi glæder os.
Godt forår til alle og på gensyn i Ishøj.
Lotte Vangsgaard

GIV BESKED OM 10 ÅRS OG 20 ÅRS BJÆLKER

Kære dansere.
Nu nærmer vi os Danish Convention, da der højst sandsynligt er nogle dansere
der har deltaget mange gange i DC, skal jeg hermed gøre opmærksom på
vores 10-20 årsbjælker, af hensyn til udleveringen vil jeg gerne have en
melding fra dem af jer der kan fremvise dokumentation for deltagelse i 10
eller 20 års Convention ( årsbjælker).
Da der er klubber der har eksisteret i 25 år, eller nærmer sig 25 års fødselsdag,
vil jeg også gerne have besked om dato for dette, da vi i DAASDC har fået
lavet et badget til disse mærkedage
Send gerne en mail til: boardmember@squaredancedanmark.dk
Mobil: 40 18 18 51
Jeg vil gerne have oplyst fulde navn, samt hvilken klub man danse i.
Med venlig hilsen
Kristen Foged
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Bestyrelsens årsberetning ved repræsentantskabsmødet 17.
marts 2013

fortsat fra side 6.

PR materiale: Fotosession med Miranda foto forløb yderst tilfredsstillende
sammen med 8 af vores yngre dansere, som var parat til at stille op. Mange
gode billeder ligger nu på hjemmesiden til fri afbenyttelse for klubberne til
PR brug. En aftale med danserne blev lavet.Vi fik produceret 20.000 foldere,
som blev uddelt til klubberne ved Convention i Kolding. Folderne har det
professionelle udtryk, som vi gerne så. Lidt yngre mennesker, gode billeder
og ikke for meget tekst.
Vi fik lavet 500 postkort, som også hurtig forsvandt.
Vi fik lavet flotte plakater til en favorabel pris, som klubberne kunne benytte
til opstart.Vi har fået lavet nye vinylbannere i forskellige størrelser, til både
udendørs og indendørs brug med samme udtryk som folderne. Vi mener, at
der nu foreligger en del materiale til PR, som klubberne har brug for. Vi har
netop fået lavet et nyt genoptryk med 20.000 foldere. Vi har fået lavet 1000
postkort med nyt billede.
Conventionudvalg: Ved repræsentantskabsmødet i marts 2012 blev der
nedsat et udvalg, som skulle kigge på hvidbog og fremtidige Convention.
Det var vores håb, at der ville være et par garvede dansere mere, som
tidligere havde været med til at arrangere Convention. Men desværre. Ingen
har meldt sig, og de der er blevet spurgt, har takket nej.
fortsættes side 7.

Nu sidder vi her, 2 helt nye, 1 som har deltaget 2 gange i Convention og 1
som var med til at arrangere for mange år siden. Vi vil tage udgangspunkt i
økonomi, som er det store omdrejningspunkt.
Convention juni 2012: Sydjysk Square Dance, Kolding arrangerede
Dansk Convention endnu en gang. Igen en fantastisk præstation, som vi
alle kunne glæde os over. Små 500 dansere deltog og det antal skal vi nok
i fremtiden være glade for og forberedt på. Der var en god stemning og
DAASDC’s bestyrelse kunne glæde sig over interessen for vore nye foldere,
besøg ved DAASDC bordet, samt stor interesse for billedkonkurrence.
Sydjysk Square Dance, Kolding havde inviteret til prøvedans. Ved Convention
udbød DAASDC igen en konkurrence. Klubber som i sæson 2012 – 2013
har fået et nyt hold basic dansere kan deltage. 1. præmien er en dans med
Nils Trottmann. Måske er det en god måde at animere sine medlemmer til
at indbyde nye i klubben. Det betinger dog at klubberne går aktivt ind for
det. Convention 2013 har Ocean og Sydkysten styr på, så der hører vi nok
nærmere. Convention 2014 er overladt til Hedens Square Dansere. Det vil
være Europæisk Convention med islæt fra Dansk Convention. For at markere
at det også er Dansk Convention holder vi fast i 1 time med CSD callere, Open
air dance i Ikast samt ceremoni overdragelse til Dansk Convention 2015.
PR arrangementer: Promovering af SquareDanceDanmark i
Rebild d. 4. juli 2012 var en succes. 116 dansere mødte festklædte
op. Sammen med vore 4 callere vil dagen blive husket længe. Vi
havde mange tilskuere. Der var en stor artikel i Jyllandsposten, vi
var i glimt i TV2 og flere lokalaviser skrev om arrangementet. Vi fik
en meget positiv tilbagemelding fra Rebildselskabet. Vi var synlige.
Busreklame kørte i på 3 busser i 2 måneder. Vi blev set på 100 info skærme.
Vi havde opfordret klubberne til, at man fandt frem til diverse messer, markeder
og lignende arrangementer, hvor man med det nye materiale kunne gøre Square
Dancen synlig. På Brønderslev marked var 4 klubber sammen om arrangementet.
Square Dance blev synliggjort, og det var en rigtig god promovering. Her
blev der uddelt mange foldere, og mange viste interesse for SquareDance.
Andre steder i landet viste klubberne sit ansigt. Flere klubber var sammen om
arrangementer i forskellige indkøbscentre. Nogle klubber annoncerede og fik
omtale i lokalaviser, flere klubber har biografreklamer kørende.
fortsættes side 8.
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Bestyrelsesmøder: Kort tid efter sidste års repræsentantskabsmøde blev

vores bestyrelse igen reduceret. Vi har dog løst det ved fordeling af flere opgaver
samt sat nogle på stand by. Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, og desuden været
i tæt kontakt med hinanden på mail og telefon. Vi skulle gribe så mange bolde
som muligt, da vi havde mange i luften. Vi mener at det er lykkedes.
Status: Vores navn er udadtil ændret til SquareDanceDanmark, som de
fleste kan forholde sig til. Vi er pt. 44 klubber. En lille tilbagegang, desværre.
I alt er vi 1994 medlemmer registrerede og dog er der flere dansere i vores
kreds, som ikke er tilknyttet nogen klub. Der findes en del Square Dance
uden for forbundet. Vi er ved at finde frem til dem, og vil invitere dem til at
blive en del af fællesskabet. Det kunne blive en fordel for både os og dem.
Vi skal klarlægge hvad vi kan tilbyde dem, og hvad de kan forvente sig af os.

fortsat fra side7.

Nogle klubber uddelte foldere omkring dansestederne. En klub havde
kontakt til et større firma, som ønskede SquareDance i forbindelse med
aktivitet. Vi vil stadig agitere for, at vi alle fortsætter aktiviteterne og gerne
udvider dem. Bestyrelsen udsendte siden en forespørgsel til klubberne,
angående hvad de havde gjort, for at få nye dansere, og brugt af materiale
ved opstart. Vi fik tilbagemelding fra 17 klubber.
Facebook: Det ser ud til at vores facebookside er en fornøjelse for mange.
Mange flyers bliver fordelt på den måde, og alle kan med det samme kommentere
på f.eks. dansearrangementer. Siden bliver flittigt benyttet, og vi opfordrer flere
til at deltage i debatten. Vi kan roligt tro på, at vore dansere selv kan tage stilling
til, om de kan overskue flere facebook sider. Vi mener det også er en måde at
blive synlig på. Flere og flere er trods alt brugere af nettet og Face Book.
Hjemmesiden: Det er nu muligt at tilmelde dansearrangementer og
deltagelse i koordineringsmøder online. Dansearrangementerne skal dog
cleares af med koordinator. Et arkiv er blevet opbygget bagved. Mange
dokumenter er scannet ind. Der er mulighed for at finde mange akter og
papirer fra tidligere tid. Alle vore dokumenter ligger efterhånden som Word
dokumenter i arkivet. De er nu lette at tilrette og printe. Det er vores mål, at
vi i det kommende år skal have forsiden optimeret, så den svarer til folderne.
Her må vi have hjælp udefra.
Bustur til Europæisk Convention i Kladno: Med 5 overnatninger
i Prag deltog 26 dansere på busturen. Jeg tror, vi var 60 – 70 dansere fra
Danmark. DAASDC’s havde sammen med Hedens Squaredansere søgt om
EC 2014. Vi fik overrakt EC banneret i Kladno og forflyer var færdige til
uddeling, som Hedens Squaredansere stod for. Der var stor interesse ved
flyers bordet, og mange fik svar på spørgsmål
Europæiske forbund: Vi er i kontakt med de andre forbund i Europa.
Ideer bliver udvekslet. Vi prøver sammen, at finde en løsning omkring
fremtidige Europæisk Conventions.
HighLights: Her må vi alle spørge os selv: skal vi fortsætte HighLights?
Vi mangler virkelig indlæg til hvert blad. Der er ikke mange som har lyst
til at skrive, finde artikler, kommentere, debattere, og det er svært for vores
redaktør at lave et forbundsblad uden tekst. Vi må også tænke på vores
annoncører, samt nye dansere.
fortsættes side 11
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Funny Squares
med

Jerry Jestin (Canada)
OG

Ingvar Pettersson (S)

på Køge Gymnasium, Gymnasievej 4, 4600 Køge

Lørdag d. 13. april 2013
Kl. 14:00 – 20:00 / M-P-A1-A2 / Kr. 120
Jerry er efterhånden kendt af rigtig mange her i landet og har besøgt os ofte til stævner og caller
clinics og har givet os alle mange herlige oplevelser på dansegulvet. Han har sin helt egen måde
at underholde os med – med sine mange små ekstra kommentarer ind imellem calls og sang.
Sammen med Ingvar har Jerry tidligere stået for masser af danse, og det gør han så nu ”live” igen!

Ingvar besluttede sig 1 2005 for at tage en pause fra en mere end 20 års meget aktiv callerkarriere, der havde bragt ham vidt omkring i verden med sin mikrofon.
Han har siden helliget sig sit arbejde med IT og har passet sit hjem og sin familie.
I løbet af de seneste par år har han dog kunnet mærke et ønske om at vende tilbage – og vi er
glade for at kunne præsentere Ingvar tilbage på scenen og glæder os til at opleve ham igen!
Øl, vand, kaffe, te, sandwich og kage kan købes til rimelige priser
Mad og drikke kan medbringes
Aftensmad (fra det lokale pizzeria) kan bestilles i løbet af dagen til levering til spisepausen

Yderligere info … Tommy - tlf. 2611 0455
Email: formand@funnysquares.dk
Forbehold for ændringer – check www.funnysquares.dk eller www.squaredancedanmark.dk
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Koordinering ”på tværs”
Fra starten af 2012 skete der en ændring, så landet nu er delt op i 2 regioner inden for
DAASDC – en Region Vest og en Region Øst, der hver for sig via den tilhørende
koordinator tilpasser de forskellige arrangementer i forhold til hinanden, således at
disse – så vidt muligt ikke ”falder over hinanden” i samme weekends.
For ikke mange år siden (6-8 år) havde vi i Danmark et antal ”aktive” dansere
i klubberne under DAASDC på omkring 3.500 – 4.000, hvilket betød, at der
til de lidt større danse ofte var en tilslutning på over 200 dansere med dertil
hørende ”fest og farver”.
Ligeledes ”dengang” betød det også, at der ikke var mange, der tænkte over,
om der i samme weekend var stævner i både ’øst’ og ’vest’.
Disse ”gode gamle dage” skulle vi gerne have tilbage igen – jo før, jo bedre
– men som landet ligger p.t. har vi et samlet antal ”aktive” dansere i hele
landet på omkring 1.500, og med baggrund i dette tal, kan det måske være på
sin plads at overveje nogle ændringer omkring koordinering af danse.
I hvert fald har jeg med jævne mellemrum fået bemærkninger fra folk, når
der f. eks. har været ”Goose Tower Dance” i Vordingborg samme dag som
Fødselsdagsdansen har løbet af stabelen i Svendborg, om, hvorfor man dog
ikke kan finde ud af at lave det på i to forskellige weekends i stedet for at
lægge det samme dag!
Samme kommentarer har der været omkring den første og tredje weekend i
november, hvor der ligeledes ofte er sammenfald.
Senest er også nogle af de berørte klubber begyndt at ”røre på sig” omkring
dette emne, hvilket selvklart kan skyldes det efterhånden beskedne antal
”stævne-dansere”, der bevæger sig rundt til de forskellige arrangementer.
Det er ikke så nemt længere at få mange dansere til de større stævner – nu er
det mere reglen end undtagelsen, at uanset sammensætning af programmer,
callere eller andet, er deltagerantallet sjældent over 100 ... med undtagelse
af nogle få årlige danse.
fortsættes side 22
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Rundt

om

bestyrelsen: Uden folk omkring os, kan vi

ikke løse opgaverne. Den ”faste” stab, som vi trækker på er:
Koordinatorerne Tommy P. Larsen og John Nygaard, HighLights redaktør
Michael Fagerberg, webmaster Jan Hansen, FaceBook administrator Bent
Husted, Poul Erik Sørensen, Henning Thomsen og mange flere. Tak til alle
der positivt bidrager med at løse opgaver. Det er en stor hjælp og glæde for
forbundet. Tak til alle som arbejder og tror på at tingene skal lykkes, og at
SquareDanceDanmark har en fremtid.
På bestyrelsens vegne
Lotte Vangsgaard
DAASDC
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Squaredansen i de elektroniske medier.
Det skete engang i gamle dage, at to tossede squaredancere fik den
idé, at der manglede et medie, hvor squaredansere kunne skrive løst
og fast om indtryk fra stævner, begivenheder, oplevelser og meget,
meget mere. Dengang i gamle dage var næsten al omtale - også
i Highlights - ”topstyret” og som oftest skrevet af klubbernes og
DAASDCs bestyrelser, og da Highlights er et trykt medie, gik der
måneder fra en begivenhed havde fundet sted, til den kunne omtales.
De to tossede square dancere var Poul Tyrrell og Per Hertz, og
resultatet blev SuperSquares.dk. I en række år fungerede dette website
som delingssted for billeder, videoer, historier, stævneinformationer,
undervisningsinformationer - på tværs af klubber! Det var noget af en
revolution, og Poul og jeg nød at skrive vores - altid positive - artikler
med omtaler, billeder og forslag. Ofte var arrangørerne ikke kommet
hjem efter oprydning, før der var billeder fra dansen på SuperSquares.dk.
Men de digitale medier står ikke stille. Sidste år skete så den næste
digitale revolution af squaredanserverdenen - dannelse af Facebookgruppen DAASDC. Til forskel fra SuperSquares.dk kan ALLE, som har
en internetforbindelse (og er på Facebook), skrive indlæg her - og rigtig
mange gør det. Sidst, jeg kiggede efter, havde gruppen 320 medlemmer,
og den er synlig for alle, der er på Facebook - også for ikke-squaredansere.
Ikke nok med det - når folk har skrevet indlæg, kan andre frit kommentere på
det. Det sker også flittigt - og altid med en positiv tilgang og med et blink i øjet.
Nogle eksempler viser, hvad der er gang i:
Bent Husted: ”Nu er man spændt!! Der kom i aften 11 helt nye dansere til
prøvedans i Galten - de var rigtigt gode, så håber de hænger på. I bonus
fik vi besøg af en håndfuld piger fra 7. x, som også fik lov at prøve - og de
smilede hele tiden!!”
fortsættes side 17
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April

Arrangementsliste April - September 2013
M - P - A1 - A2
Jerry Jestin (USA)
Ingvar Pettersson (S)

13		 14-20
				
				
				
				

Fynny Squares, Stevns
Springtime Special
Køge Gymnasium
Gymnasievej 4
4600 Køge

20		 11-17
				
				
				
				

Silkeborg Modern Square Dance P - A1 - A2
Hjejledans
Jerry Jestin (USA)
Hallen ved Sølystskolen
Leif Broch
Nylandsvej 16
8600 Silkeborg

21		 13-17
				

Sydkystens Square Dancers
Begynderstævne

B - M (Gulvets niveau)
Klubcallere

26		 19-21.30
27		 13-21.30
28		 10-15
				
				

Penquins
C3b Weekend
Rønbækskolen
Ådalsvej 100
8382 Hinnerup

C3b
Ross Howell (USA)

29		 19-22
Brønderslev Squaredance Forening M - P - A1
				
Sommerdans
Dion Nielsen
				
Hedegårdsskolen
				
Nordens Alle’ 56, 9700 Brønderslev
					
Maj
04		 13-18.30
				
				
				
				

M - P - A1
Einer Sølvsten			
Leif Broch

Djurs Square Dance Club
Forårsdans 2013
Rosmus Skole
Bispemosevej 5
8444 Balle

04		 12.30-18.30 North West Squaredancers
				
Søndersødans
				
Ellegården i Farum
				
Stavnholtvej 168
				
3520 Farum
05		 11-16
				
				
				

P - A1 - A2 - C1
Lars-Inge Karlsson
Christer Bern (S)

Østjysk Square Dance Club
C2
C2 Opfølgningsdans
Carsten Nielsen
Festsalen, Hadsten Skole
Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten
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Arrangementsliste April - September 2013
Maj

Arrangementsliste April - September 2013
Juni

05		 13-17
				
				
				

Join Hands
B (Gulvets niveau)
Søndagsdans for begyndere
Carsten Toldbod
Horsens Byskole, Kildegade afd.
Skolegade 7, 8700 Horsens

06		 19-22
				
				
				

Brønderslev Squaredance Forening M - P - A1
Sommerdans
Henning Pedersen
Hedegårdsskolen
Nordens Alle’ 56, 9700 Brønderslev

12		 13-17
				
				

Trade By Square Dancers
Begynderstævne
TBA

13		 19-22
				
				
				

07		 17-22
Ocean City Square Dancers
08		 13-21.45 Sydkystens Square Dancers
09		 10-14
22nd Danish convention
				
Ishøj Idræts og Fritidscenter
				
Vejledalen 17
				
2635 Ishøj
					
					

B - M - P - A1 - A2 - C1
4 haller
John Marshall (USA)
Ingvar Pettersson (S)
Nils Trottmann (D)
Lone Blume
Søren Lindergaard
Tommy P. Larsen

17		 19-21.30
				
				
				

Main City Square Dancers
P - A1
Sommerdans på Bakken
Stefan Carlsson (S)
Restaurant Ølgod, Telt 2
Dyrehavsbakken, 2930 Klampenborg

Brønderslev Squaredance Forening M - P - A1
Sommerdans
Birthe Madsen
Hedegårdsskolen
Nordens Alle’ 56, 9700 Brønderslev

18		 19-21.45
				
				
				

Big River Squaredance Club
Sommerdans
Mejrup Kultur - og Fritidscenter
Elkjærvej 26, 7500 Holstebro

P - A1
Mads Nielsen

21		 19-22
				
				
				

Brønderslev Squaredance Forening M - P - A1
Sommerdans
Jan Wigh Nielsen
Hedegårdsskolen
Nordens Alle’ 56, 9700 Brønderslev

22		 13-20
				
				
				

Østjysk Square Dance Club
Sommerdans 2013
Gjern Kultur og Idrætscenter
Skovvejen 6, 8883 Gjern

P - A1 - A2
Johnny Preston (USA)

27		 19-22
				
				
				

Brønderslev Squaredance Forening M - P - A1
Sommerdans
Jens Hyttel
Hedegårdsskolen
Nordens Alle’ 56, 9700 Brønderslev

Juli

Main City Square Dancers
P - A1
Sommerdans på Bakken
Lars-Inge Karlsson
Restaurant Ølgod, Telt 2
Dyrehavsbakken, 2930 Klampenborg

Hillerød Square Dancers
Sommerdans
Grønnevang Skole
Østervang 124, 3400 Hillerød

P - A1 - A2
Johnny Preston (USA)

27		 19-21.30
				
				
				

03		 18.30-22
				
				
				

28		 19-21.45
				
				
				

Big River Squaredance Club
Sommerdans
Mejrup Kultur - og Fritidscenter
Elkjærvej 26, 7500 Holstebro

B-M
Mads Nielsen

13			
17 		
				
				
				

Penquins
C1
Summerdance 2013
Saundra bryant (USA)
Tranum Strand Kursuscenter
Anne Uebelacker (CAN)
Strandvejen 83, Tranum Strand
9460 Brovst

31/5 19-21.30
01/6 13-21.30
02/6 10-15
				

Penquins
C2 & C3a Weekend
Rønbækskolen
Ådalsvej 100, 8382 Hinnerup

C2 - C3a
Thomas Bernhed (S)

13			
17 		
				
				
				

Penquins
C2
Summerdance For New Dancers2013 Saundra bryant (USA)
Tranum Strand Kursuscenter
Anne Uebelacker (CAN)
Strandvejen 83, Tranum Strand
9460 Brovst

B - M (Gulvets niveau)
Klubcallere

14
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Arrangementsliste April - September 2013
Juli
17			
21 		
				
				
				

Penquins
Summerdance 2013
Tranum Strand Kursuscenter
Strandvejen 83, Tranum Strand
9460 Brovst

C2 - C3a - C3b
Ross Howell (USA)
Saundra bryant (USA)
Anne Uebelacker (CAN)

Main City Square Dancers
P - A1
Sommerdans på Bakken
Søren Lindergaard
Restaurant Ølgod, Telt 2
Dyrehavsbakken, 2930 Klampenborg

16		 18.30-21.30 Østjysk Square Dance Club
A1 - A2
17		 13-22
Campingdans 2013
Carsten Nielsen
				
MyCamp - Trelde Næs
				
Trelde Næsvej 297, 7000 Fredericia
20		 19-21.45
				
				
				

Big River Squaredance Club
M-P
Sommerdans
Mads Nielsen
Mejrup Kultur - og Fritidscenter
Elkjærvej 26, 7500 Holstebro

24		 14-20
				
				
				

Funy Squares, Stevns
Funny Fastival # 2
Køge Gymnasium
Gymnasievej 4, 4600 Køge

M - P - A1 - A2
Paul Bristow (UK)
Tommy P. Larsen

September
15		 13-17
				
				
				

Østjysk Square Dance Club
P - A1 - A2
Septemberdans 2013
Carsten Nielsen
Hadsten Skole, Festsalen
Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten

27		 18-22
The Diamond
28		 13-21
10th Challenge Dance
29		 10-15
Byplanvejens skole
				
Byplanvej 2
				
9210 Aalborg SØ
					

C1 - C2 - C3a - C3b
4 haller
Vic Ceder (USA)
Ian NcConnell (UK)
Bjørn Andersson
Ken Ritucci (USA)

29		 10.30				
				

Tommy P. Larsen
26 11 04 55

DAASDC Region Øst
Koordineringsmøde
Sydkystens Square Dancers

16

Maja Hartmann Tyrrell: ”Netop kommet hjem efter en kanon dans i Helsinge
med Søren Lindergaard :-) Tak til Helsinge for et fantastisk flot arrangement
og alle I dejlige dansere og selvfølgelig til Søren :-) Er bare helt høj :-) skønt ♥”
Birthe Larsen: ”Nytårsdansen hos Granny square i Sorø i går, fantastisk dejlig,
at så mange kom forbi til en hyggelig aften med Tommy og Lone som callere.”

August
12		 19-21.30
				
				
				

fortsat fra side 12

Samtidig er det blevet stedet, hvor billeder fra squaredansen bliver delt. Der
er nu næsten 200 squaredansbilleder fra nær og fjern - og i tillæg et voksende
antal videoer.
Det er en fabelagtig udvikling. Facebook som medie støtter i sig selv den nære
kontakt - på tværs af klubber, regioner og danseniveauer (”programmer”,
sorry, Tommy), og samtidig ”demokratiserer” det hele sagen - det er lige
nemt for os menige dansere og for ”organisationsfolk” at komme til orde!
Jeg må tilstå, at SuperSquares.dk teknologisk er overhalet indenom. Men
det er tørre tårer, Poul og jeg græder over det. SuperSquares.dk havde
sin mission og sin tid, og nu er der kommet noget, der tjener samme
formål, bare hurtigere, bedre og mere ”demokratisk”. Stor cadeau til
Bent Husted og Lotte Vangsgaard for at få Facebook-gruppen op at stå.
SuperSquares.dk takker derfor af og overlader mæt af dage stafetten til næste
generation. Jeg synes, at alle dansere, der har / vil have en Facebook-profil,
bør skrive DAASDC i Facebooks søgefelt - og melde sig ind i gruppen!

Gul klippe
Per Hertz
Efterlysning!

Er der nogen, som ligger inde med et Highlights årgang 1, vil jeg meget
gerne høre fra vedkomne.
Michael / Redaktør
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10 års jubilæum på Gr. Canaria i 2013

Det startede i 1996 med en busfuld glade Square Dansere som kørte til Alsace i Frankrig
med masser af dans i gaderne og besøg hos borgmesteren mm.

Gr. Canaria 2013

Det blev en kæmpe succes, vi var der 2 år i træk og derefter blev vi opfordret til at
arrangere lignende rejser igen.
Vi var i mellemtiden begyndt at lave Square Dance på Sanddobbernes Campingplads,
igen stor succes. Da pladsen blev for trang, dansede vi på Landbolyst Feriecenter på
Fejø, også en god oplevelse.

Mulighed
For
2 uger med
Bronc og Paul

Under et ferie ophold på Gr. Canaria slog det os, at her måtte vi da kunne lave et
arrangement, opholdet koster jo det samme som på et feriested i Danmark.
Vi kontaktede så alle de store rejsebureauer,” men de var da ikke interesseret i at
tale med os, som troede vi kunne sælge over 60 pladser”.
Men vi fandt alligevel et bureau som turde satse på os, og i løbet af 2 uger havde vi
solgt 98 pladser, og nu ville de alle tale med os.
Det var dengang, nu er der gået 10 år, og vi samarbejder stadig med http://www.
startour.dk/, og det er vi glade for.
Vi bor på Hotel Colina Mar, på toppen af Puerto Rico med udsigt over hele bugten og
Atlanterhavet. Hotellet har 2 svimming pools, butik, restaurant mm.
Vi er også glade og stolte over at konstatere at en stor gruppe af danserne deltager
igen og igen, flere har været med på Gr. Canaria hvert eneste år, og enkelte har
været med lige fra starten i Alsace i Frankrig.
Det kan godt være at vi må konstatere at Square Dansen har det svært for tiden, men
vi er meget glade for at melde om stor tilslutning til 2 af de aller bedste callere vi
kender; Bronc Wise og Paul Bristow
I kan se hotellets hjemmeside på: www.colinamar.com
Startours hjemmeside: http://www.startour.dk/
Gr. Canarias hjemmeside: www.grancanaria.com
Oplevelser på Gr. Canaria: www.canario.dk/index.htm
Club EB Dancing Events: http://www.123hjemmeside.dk/ebsquaredance

Yellow rock fra Club EB Dancing Events
Elin og Bent.
bentelin@yahoo.dk

På
Gr. Canaria

Paul Bristow

Bronc Wise

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


Afrejse dato 1. uge.

M - Plus - A1.

23.-11. - 2013

Afrejse dato 2. uge.

A1 - A2 - C1.

30. -11. - 2013

Pris 1 uge 5.500 dkr. – Pris 2 uger 7.800 dkr.
Inkl. Deltagerafgift, flyrejse og ophold i 2 vær. Lejlighed, morgenmad på
hotel, inklusive mad i fly og transfer til hotel

Vi flyver både fra Billund 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 43 54 37 60 
mobil: - 51903897 – mail – bentelin@yahoo.dk
www.123hjemmeside.dk/ebsquaredance
Hotellets side: www.colinamar.com
Ændringer kan forekomme
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SquareDanceDanmark
Klubkonkurrencen for at skaffe nye medlemmer fortsætter.
Jeg håber det er lykkedes for mange af klubberne at få begynderhold i gang.
Jeg har talt med en del klubber, hvor der er gjort meget for at skaffe nye dansere.
Nogle steder er det lykkedes - andre steder har man ikke været så heldige. Jeg
ved der bliver gjort meget, og der skal også gøres meget. Det er kun ved, vi
bliver ved med at arbejde på at skaffe nye dansere, at der er en chance for at vore
klubber rundt omkring i hele landet kan blive ved med at eksistere. Der falder jo
hele tiden dansere fra, så for at bevare klubberne, er der nødt til at komme nye til.
SquareDanceDanmark skød konkurrencen om at skaffe nye danser i
gang ved Convention i Vamdrup sidste år.
Præmien for at have et hold med 8 nye basic-dansere en hel sæson er, at klubben
deltager i lodtrækning om at vinde Nils Trottmann, Tyskland som caller til en dans
efter aftale.
Konkurrenceregler:
Alle klubber som er medlem af DAASDC, kan deltage.
Alle klubber som har fået mindst 1 basic square, 8 basic dansere, kan deltage
Nye danseres navne, samt underskrift af kassereren, sendes til undertegnede,
senest 15. maj 2013
Lodtrækning foretages ved Dansk Convention 2013.
Gevinsten kan ikke ombyttes til kontanter.
Yderligere spørgsmål kontakt:
Svend-Erik M. Hansen
E-mail: vicepresident@squaredancedanmark.dk
tlf. 24 66 47 74
20

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

Et hjertesuk.
Da jeg begyndte at tage ud til dansestævner for 10 – 12 år siden, fik vi
næsten altid en dangels, ved ankomst, der gik jo lidt sport i at hænge dem
op, så man kunne se hvor mange danse man havde deltaget i år for år. Nu er
det en sjældenhed at der dangels til en dans.
Da vi var til Windmill dans i Vejle, var der kun et klubbanner , hængt op på
væggen, dette er også noget jeg savner, før hen hvor der var et banner fra
næsten alle de klubber der var repræsenteret, det var et festligt skue at se alle
de forskellige bannere hænge på væggen.
Er det mig der sentimental, eller er der andre der også mener at det er blevet
lidt mindre festligt, det skal jo stadig være sjovt at danse Square.
Kristen Foged / Svendborg Square Dance Club
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fortsat fra side 10
Ved det netop overståede DAASDC Repræsentantskabsmøde var vi
nogle stykker, der fik os en lille ”uformel” snak omkring de weekends,
hvor arrangementer i den sydlige del af Region Vest ”kolliderer” med
arrangementer i Region Øst.
Vi er et par koordinatorer og klubbestyrelser, der på denne baggrund er gået
i ”tænkeboks” for at prøve at finde en løsning på disse sammenfald – selv
om vi godt ved, at der er en masse forhold, der skal være i orden, før nogle
klubber kan begynde at ”flytte rundt” på danse, der traditionsmæssigt har
fundet sted i samme weekend år efter år i efterhånden rigtig mange år.
Men vi vil alle undersøge indstillingen hertil samt de praktiske udfordringer,
der kan være, herunder lokale-booking og andet.
Da der allerede er book’et lokaler/callere til en del af disse aktuelle danse,
vil det nok ikke være sandsynligt, at en eventuelt ”omrokering” kan blive
realiseret før ultimo 2014 / primo 2015.
Men jo før, vi får undersøgt mulighederne, jo bedre ... og jeg håber, at noget
lykkes på en måde, så alle dansere, der måtte ønske det, har mulighed for at
deltage i alle de danse, man har lyst til.

Produced and designed in Denmark

Tommy P. Larsen, Region Øst-koordinator

w w w . s c a n p a n . d k

_annoncer_EXCLUSIVE_210x297.indd1 1

22

03-01-2008 16:58:34

23

DANS IND I FREMTIDEN
Om mindre end 2 måneder (7.-9. juni) mødes vi forhåbentligt til Danish Convention
2013, som holdes i Ishøj Fritids og Idrætscenter.
Som danser har I meget at glæde jer til. Vi har fx engageret nogle helt
fantastiske callere til de 3 dage. De vil helt sikkert udfordre både hjerne og
ben, når de ”caller up to dance”. Derfor er det godt, at arrangementet holdes
et sted, hvor der også er plads til (indimellem) at holde en lille pause - og få
en forfriskning.
Ishøj Fritids og Idrætscenter har dejlige store og lyse lokaler og ligger centralt
i forhold til campingpladser, hotel og vandrehjem. Motorvejen og S-banen
ligger inden for 5 minutters kørsel/vandring, så det er nemt at komme videre,
hvis I fx ønsker at forlænge opholdet med en tur til København eller andet
sted i nærheden.

Funny Squares
inviterer til

med

Paul Bristow
(GB) *)

Hjemmesiden
www.dc2013.dk når vi ser på den, som de amatører vi er på dette
område, så er det lykkedes os få en fornuftig hjemmeside. De fleste
børnesygdommme er ryddet af vejen, og de der dukker op, får vi løst.
Efter at booking-delen er åbnet, er der kommet en del tilmeldinger. De fleste
er naturligt nok fra Danmark, men der er også begyndt at komme en del fra
de øvrige lande i Europa. De mest ”eksotiske” tilmeldinger lige nu er fra St.
Petersborg i Rusland.

… og også
med Tommy (Møn)

på Køge Gymnasium, Gymnasievej 4, 4600 Køge
Lørdag d. 24. august 2013
Kl. 14:00 – 20:00 / M-P-A1-A2 / Kr. 120

Spar penge - tilmeld dig/jer inden 1. maj
Som sagt er der allerede en del tilmeldinger, men der er plads til mange flere,
og husk; ved tilmelding inden 1. maj sparer du/I lidt penge, som måske kan
bruges til at erhverve lidt nyt fra en af Convention-butikkerne.
Nyt om Danish Convention
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med de sidste nyheder, så hold øje
med hvad der sker.
Vi glæder os meget til at byde jer alle velkommen til Danish Convention 2013
og håber, at vi alle får nogle fantastiske dage med masser af dans og hygge.
På squarely gensyn
Sydkystens Square Dancers og Ocean City Square Dancers
24

*) Paul, der formodentlig ikke behøver nogen større præsentation, har været aktiv
square dance caller siden 1976 (!), har været gift med Hazel siden 1981 – og hun minder
ofte Paul om deres bryllupsrejse, som fik et lidt ”anderledes” forløb – med 2 aftener, hvor
Paul callede til square dance og så også lige en udendørs opvisning!
Øl, vand, kaffe, te, sandwich og kage kan købes til rimelige priser
Mad og drikke kan medbringes
Aftensmad (fra det lokale pizzeria) kan bestilles i løbet af dagen til levering til
spisepausen kl. 17:30

Yderligere info … Tommy - tlf. 2611 0455
Email: formand@funnysquares.dk
Forbehold for ændringer – check www.funnysquares.dk eller www.squaredancedanmark.dk
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Medlemsklubber i DAASDC

Medlemsklubber i DAASDC
Big River Square Dance Club

Hadsten Square Dance Club

Piraterne

Carsten Østergaard, Bjarkesvej 23

Poul Bojesen, Tåstrupvej 10, Selling

Finn Glargård, Tangetvej 300

7500 Holstebro

97 41 35 12

S.

32

8370 Hadsten

86 91 40 20

S.

38

9830 Tårs

Trade By Square Dancers
98 93 31 00

Finn Egholm Sørensen, Bjørnebakken 20
S.

Bornholm Square Dance Klub

Hedens Squaredansere

Rold Skov Square Dancers

Niels Dahl, Hammershusvej 53

Annie L. Toldbod, Sct. Annagade 2, Gyllinge
29 26 97 04 S. 72
8300 Odder

Hugo Høyer, Anlægsvej 17

3770 Allinge

56 99 92 36

S.

48

9541 Suldrup

98 37 80 09

10

3400 Hillerød

25 32 33 40

S.

38

Vordingborg Square Dance Club
Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

S.

14

4791 Borre

26 11 04 55

S.

22

Bredballe Square Dancers

Hillerød Square Dancers

Roskilde Square & Linedance Club

West Coast Square Dance Club

Hans Pitters, Bryggervangen 13

Steffen Knak-Nielsen, Damgårdsvej 6

Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.

Emmy Østergaard, Lindevej 5

7120 Bredballe, Vejle

75 81 45 56

S.

49 Ø. 130

3660 Stenløse

47 17 26 18

S.

58

4000 Roskilde

46 37 15 74

Brønderslev Square Dance Forening

Hjørring Square-Dance

Salten Square Dancers

Jørn Christensen, Horsermosevej 81

Leif Møller, Skydebanevej 24

Arly Olsen, Emma Gads Vej 13

9740 Jerslev

98 83 41 94

S.

19

9800 Hjørring

26 60 38 89

S.

30

8600 Silkeborg

24 27 75 85

S. 106 Ø. 153

30

Holbæk Square Dance Club

Silkeborg Modern Square Dance

Karina Dalsgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A
20 78 67 28 S. 20
4300 Holbæk

Hanne Storgård, Skovsrodvej 24

Djurs Square Dance Club

Join Hands

Slagelse-Zealand Square Dancers

Kaj Winter, Århusvej 238

Karen Sørensen, Havne Alle 3

8570 Trustrup

86 38 64 74

S.

S.

47

27

8700 Horsens

41 58 15 72

8680 Ry

86 89 24 18

S.

21

4270 Høng

58 85 22 87

S.

Fredensborg Square Dance Club

Løvvangens Square Dancers

Stoholm Square Dance Club

Lisbeth Birk, Skovbakkevej 18

Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6

Egon Jensen, Kjeldbjerg Toft 1

3200 Helsinge

23 80 13 84

S. 100

9320 Hjallerup

60 85 34 24

S.

Frederikshavn Square Dance Club

Main City Square Dancers

Caja Svendsen, Hedelundsvej 3

Margrethe Jensen, Kongelysvej 5B, st. tv.

9970 Strandby

21 43 68 93

S.

26

2820 Gentofte

39 68 07 15

34

S.

14

7800 Skive

97 54 22 98

S.

50

34

Svendborg Square Dance Club
Kristen Foged, Bjerrebyvej 115. Tåsinge
23

5700 Svendborg

40 18 18 51

S.

35

Funny Squares, Stevns

North West Square- & Linedancers

Syddjurs Square Dance Club

Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

Marianne Ziegler Christiansen, Ellekær Vænge 5
48 18 43 39 S. 44
3660 Stenløse

Inge Marie Rasmussen, Kolindvej 3

Fyn Square Dance Club

Næstved Square Dancers

Sydjysk Square Dance Kolding

Erling Jørgensen, Klokkens Kvarter 187

Hanne Nordstrøm Mack, Birkehegnet 161

4791 Borre

5220 Odense SØ

26 11 04 55

24 27 62 19

S.

S.

47

73

4700 Næstved

21 66 98 26

S.

8410 Rønde

86 36 73 18

S.

7000 Fredericia

75 95 44 58

S.

Fynske Round & Square Dancers

Nørresundby Square Dance Club

Sydkystens Square Dancers

Susanne Moimas, Esbjergparken 55

Viggo Orle, Bakkevej 7, Fløng

26 64 37 30

S.

24

9220 Aalborg Ø

61 26 19 64

S.

Granny's Square Dancers

Ocean City Square Dancers

Lone Blume, Sunesvej 30

Birger Christensen, Søhøj 326

4180 Sorø

51 82 40 00

S.

35

2690 Karlslunde

46 15 33 70

Penguins

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 70

Arne Pedersen, Frydenslund 1

43 90 07 09

S.

29

8751 Gedved

26

34

2640 Hedehusene

46 56 34 14

S.

79

37

Sydsjællands Square Dance Club
87

John Nyberg Nielsen, Platanvej 47, Fensmark
55 54 71 38 S. 18
4684 Holmegaard

The Diamond

Greve Square Dance Club
2670 Greve

S.

18

Bent Bisgaard, Pjedsted Kirkevej 8
19

Bente Knudsen, Birkevej 2
5800 Nyborg

8381 Tilst

Ruth Nielsen, Bøgens Kvarter 54
S.

86 91 11 83

Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10
S.

22

9000 Aalborg

21 81 07 31

S.

11

Janni Thye, Fejøvænget 18
S.

Carsten Toldbod, Sct. Annagade 2, Gylling
40 37 14 37

97 32 08 20

Østjysk Square Dance Club

Callers' Society Denmark
8300 Odder

6950 Ringkøbing

S.

23

27

86 24 78 81

S.

70





 






















B – M – P – A1 – A2 – C1
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