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Formanden har ordet
Daasdc retter blikket fremad i 2014.

Dansens dag i Danmark 2014 bliver for vores vedkommende fejret med 2
– 3 opvisninger /dans i København. Vi inviterer ALLE dansere som har lyst
til at deltage og sammen med os fejre dansens dag den 29. april. Der skal
danses plus. Kan vi stille med 120 dansere, som i Rebild, hvor vi også viste
flaget, vil det se ud af noget. Callerne er på plads. Tivoli er et af målene den
dag, hvor vi har ansøgt om at danse. Det håber vi på at få lov til. Vi vil prøve
at lave et flash mob et ”hemmeligt” sted i København og vil også forsøge at
få tilladelse til at danse på Rådhuspladsen. Det vil være en fantastisk måde
at vise flaget på igen. DAASDC tror på, at synlighed er en af vejene frem.
Nu er det bare med at finde strygejernet frem og gøre ”Rebildtøjet” klar. Har
man lyst til at deltage i København, kan man rekvirere stof til nederdel i rød/
blå/hvid farve. Lang sort nederdel er også tilladt. Det vigtigste er at man har
fundet sig en square på forhånd. Aftal med dine danse venner, lav en plus
square, bliv enige om tøjvalg, og tilmeld jer denne event.
Daasdc/Square Dance Danmark har nu entreret med den kendte journalist,
Maibritt Lund, som skal hjælpe med at promovere os på den helt rigtige måde
i forbindelse med Europæisk Convention 2014 for at komme i medierne. En
professionel journalist, som har indgangsvinklerne og forbindelserne i orden.
Gode pressemeddelelser, skrevet på den rigtige måde, kontakt til de rigtige
mennesker på de rigtige medier, tror vi på. Vi har for nuværende sørget for
at have PR materiale til uddeling, men mangler den sidste hurdle, designet af
SquareDanceDanmark.dk ´s forside. Den er undervejs, så forsiden kommer
til at være i tråd med resten af materialet.
Hedens SquareDansere lægger mange kræfter i forberedelse af Europæisk
Convention 2014 i Ikast. Klubben vil sammen med DAASDC gøre alt hvad
der er muligt for at byde ALLE dansere velkommen til en fantastisk festival. 16
callere og cuers skal fornøje og udfordre os i 5 sale. Det bliver for os danskere
en fornøjelse at opleve round dance. Det er der ikke meget af i Danmark.
Mon man skulle prøve.
Ikast –
Brande Arena er et fantastisk sted at afholde Convention. Ligger lige i hjertet
af Jylland. Ikke langt fra Billund Lufthavn. Gode vej og tog forbindelser.
Rigelig med parkerings plads, Camping ved hallerne.
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
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!

fortsat fra side 3
Nu venter vi bare på at vores nye online bookingsystem, som er ved at
blive testet, kan blive aktiveret snarest. Når dette Highlights er på banen er
bookingsystemet oppe og køre. Tilmeld jer før 1. maj 2014 og spar penge.
DAASDC vil samtidig benytte lejligheden til at markere at forbundet har 25
års jubilæum. Vi håber og tror på at vores PR arbejde vil give pote, og at vi
vil få besøg af medierne. Jeg vil på forbundet DAASDC´s og Hedens Square
Dance Club´s vegne byde alle velkommen til et forrygende Europæisk
Convention 2014.
Vi blev kontaktet af et event bureau, om vi ville deltage i diverse arrangementer,
booket af dem rundt om i landet. Vi har haft nogle gode opvisninger, gode
oplevelser med mange positive tilbagemeldinger. Vi uddelegerer opgaverne
til de klubber og callere, som passer til de indkomne opgaver. Vi vil i 2014
udbygge samarbejdet omkring endnu flere events, og derved være med til at
udbrede kendskabet til modern squaredance og SquareDanceDanmark.
Til slut vil jeg ønske alle et rigtigt godt NYTÅR
Lotte Vangsgaard

Farver

800,475,350,Farver

1.100,625,400,-

- 10 %
- 20 %
+ 30%
+ 20 %

Bestyrelse m.m
Side 2
Formandens ord
3
60 års jubilæum i England
6
Nyt fra CSD
9
Nye squaredansere - hvordan
10
The Diamond Challens Dance 2013
13
Arrangementliste
14
Square Dancing in Gran Canaria
17
Gr. Canaria 2013
20
River Valley Dance 2013
21
The ole Lady
22
Påskedans i Tranum
23
Europæisk Convention 2014
24
Medlemsklubber i DAASDC
26

•
•

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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60 års jubilæum i England

Squaredans gennem 60 år det måtte da opleves. DAASDC var inviteret til
at deltage i 60 års jubilæumsfest i England. Linna og jeg sagde ja til at være
repræsentanter fra Danmark til deres 60end tyvende Convention, selvom det
ikke er helt billigt at komme til England. Vi argumenterede over for os selv
med, at det blev en ekstra chance for at reklamere for Europæisk Convention
2014, så vi kan blive rigtig mange der.
Vi fløj fra Tirstrup fredag morgen, bagagen var pakket, og vi var spændte
på at besøge England for første gang og opleve et engelsk Convention. Vi
landede i Stansted lufthavn, og skulle her samles op af 3 sjællændere, der
også skulle til Banbury, hvor det engelske convention blev holdt. De havde
nogle uger forinden været forbi hos os, og havde hentet flere kasser med
flyere og breve med indbydelser til Europæisk Convention 2014 i Ikast, for
det var både meget dyrt og besværligt, hvis vi skulle have dem med flyveren.
Køreturen fra Stansted til Banbury skulle tage 1½ - 2 timer, men pga. en
væltet lastbil på motorvejen kom det til at tage 7½ time i stedet. Vi fik
ikke danset fredag aften, men blev registret og tog til hotellet, hvor vi blev
indlogeret.
Lørdag morgen kørte vi med shuttlebussen ud til danse stedet, hvor vi fik
danset meget til mange forskellige callere. I anledning af at det også var
callerklubbens 60 års jubilæum, var der mange klubcallere, der fik chancen
for at lave et tip. I England er gennemsnitsalderen for dansere højere end
i Danmark, og hastigheden også lidt langsommere, undtagen når James
Wyatt, Neil Whiston og Paul Bristow caller.
I weekenden fik vi talt med mange, som fik opfordringen til at komme til
Danmark næste sommer. Mange gav udtryk for, at de aldrig havde været i
Danmark eller Tyskland (som flere tror vi er en del af).
Der var ca. 600 deltagere, og vi benyttede enhver lejlighed til at reklamere
for EC 14. Skønt at mødes med så mange dansere fra forskellige lande.
Vi dansede bl.a. med nogle fra Taiwan, som havde lært squaredance via
computer. De havde ret godt styr på deres definitioner, og fik også en stak
flyere med hjem.
Lørdag aften fik vi James Wyatt til at opfordre alle klubber til at hente en
kuvert med brev og flyere. Vi fik delt kuverter ud til 70 klubber (ca. halvdelen
af alle engelske klubber) samt en masse flyere. Vi fik også mailadresse på en
sekretær, som ville sende flyeren ud på mail til alle klubber.
fortsættes side 8
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Funny Squares
inviterer til

med

Nils Trottmann
(D) *)

… og også med
Tommy (Møn)

på Køge Gymnasium, Gymnasievej 4, 4600 Køge
Lørdag d. 1. februar 2014
Kl. 12:00 – 18:00 / M-P-A1-A2 / Kr. 120 *)

*) Kr. 60 for dansere, der kun kan deltage i Mainstream-programmet - samt for dansere under 18 år

*) Nils startede med at calle til Modern Square Dance i 1993 – blot 15 år gammel! På det
tidspunkt boede Nils i Itzehoe (i det nordlige Tyskland). Da han senere skulle læse videre
flyttede han til Kiel og fortsatte dér med at calle.
Han bor nu I Köln, hvor han primært caller for klubben Ville Dancers.
Senest har vi oplevet Nils til Danish Convention 2013 i Ishøj, hvor han bjergtog danserne
med sin flotte og meget levende stil!
Øl, vand, kaffe, te, sandwich og kage kan købes til rimelige priser
Mad og drikke kan medbringes

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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fortsat fra side 6
Vi havde en gave med fra DAASDC, som bestod af en æske dansk chokolade
og 4 gavekort på danseafgift til Europæisk Convention. Gaven var pakket
ind sammen med DAASDC foldere og andet pr. materiale. Den blev godt
modtaget og præsidenten gav udtryk for, at han glædede sig til, han skulle
have noget af chokoladen.
Efter dansen rejste vi til London, hvor vi havde planlagt at være turister et
par dage, inden vi igen vendte hjem efter 5 oplevelsesrige dage.
Svend-Erik Mosegaard Hansen
Hedens Squaredansere, Ikast

Callers’ Society Denmark (CSD)

Igennem et par år har foreningen for de danske callere ligget underdrejet, og
der har ikke været afholdt kurser eller andre arrangementer.
CSD har ellers tidligere har stået for blandt andet den årlige Callerparade, der i
mange år var et trækplaster for såvel callere som dansere i nogle af påskedagene.
Efter en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling i foråret 2013 er
der blevet valgt en helt ny bestyrelse, der igennem de seneste måneder har
arbejdet på atter at få ”sparket liv” i CSD.
Foreningen har i dag 40 medlemmer, der alle har vist interesse for, at der
fortsat skal kunne arrangeres kurser og andet målrettet i overensstemmelse med
foreningens hovedformål, som er ”At fremme og støtte interesserede Callere og
/ eller instruktører i deres arbejde med ”Modern Western Square Dance”.
Den nye bestyrelse er nu ved at være klar med forskellige nye tiltag og kan
derfor annoncere, at der i weekend’en 13.-14.-15. Juni 2014 arrangeres det
første nye CSD Callers’ Event i byen Jels i det sydlige Jylland.
Ideen med afholdelse af et sådan ”Event” er taget fra tilsvarende arrangementer
i andre lande, hvor callerne i 3 dage mødes til seminarer og almindelig social
udveksling af tanker og ideer omkring ”jobbet” som Modern Square Dance Caller.
Om lørdagen, d. 14. juni afholdes en åben 5-timers dans, hvor tilmeldte
callere vil underholde ”på slap line” i 2 sale, hvor der vil blive callet og
danset B – M – P – A1 – A2.
Flyer til denne dans er at finde på danselisten, www.squaredancedanmark.
dk inden for kort tid.
Vi håber, at der er en masse dansere, der vil bakke op om dette ”CSD Dance Event”,
som er en god mulighed for at få danset til et bredt udsnit af de danske callere.
Der er sikkert callere rundt i klubberne, som p.t. ikke er medlem af CSD, og
som med fordel vil kunne være med i fællesskabet, så jeg skal her samtidig
opfordre klubberne til at fortælle lidt om foreningen for disse.
Hjemmesiden www.csd-denmark.dk kan med fordel studeres af såvel
medlemmer (via Login) som af andre, der blandt andet kan se en oversigt
over de callere, der p.t. er medlem.

Tommy P. Larsen, nyvalgt formand for CSD
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Nye squaredansere – hvordan…
I mange år, har vi undret os over, hvorfor det er så svært, at finde nye dansere
til vores fantastiske aktivitet. Problemet er faktisk internationalt og vedrører
ikke kun vores aktivitet, men har ramt stort set alle aktiviteter, hvor mennesker
skal være sammen i et antal mere end én, for at det kan virke. Når man går
i dybden, viser det sig, at mange sportsgrene/motionsformer, har mistet
tilslutning de senere år. Tilsyneladende er en af årsagerne, at folk generelt
bliver mere og mere individuelle og ikke ønsker, at binde sig til fællesskaber
og motionsformer der kræver, at de møder frem til træning hver gang.
Der er skrevet masse af artikler om dette inden for de seneste år. Også
inden for square dance. Der er foretaget videnskabelige studier, uden
at den grundlæggende årsag er fundet. Dog er der noget, der tyder på, at
mange mennesker er fuldt ud beskæftigede med internettets tilbud og deres
individuelle aktiviteter.
Heldigvis er vi en del mennesker, der gerne vil dele vores fritid med andre
og opleve det ”virkelige” sociale samvær… Ikke et ondt ord om sociale
medier fx. FaceBook, men det er unægtelig meget mere givende, at være
sammen med folk i virkeligheden!
Tilbage til overskriften ”hvordan”? Jeg vil ikke påstå, at jeg har den endelige
opskrift på, hvordan vi finder nye dansere. Men jeg har – sammen med
mange andre – i flere år agiteret for, at det første vi skal gøre, er at gøre
square dance’n synlig. Der er alt for mange her i landet, der ikke har den
fjerneste viden om, hvad square dance er. I ’bedste fald’ tror de, at det er line
dance… ;-|
Derfor har DAASDC (SquareDanceDanmark) sammen med flere klubber
iværksat mange forskellige tiltag for at gøre square dance mere kendt. Herunder
er opvisninger gjort mere synlige, der er lavet bannere og PR-aktiviteterne
er øget væsentligt. Senest er der indgået aftale med et eventbureau, for at
komme med i køen af underholdere til firma- og familiefester.
fortsættes side 11
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fortsat fra side 10
I Østjysk SDC besluttede bestyrelsen i efterårssæsonen 2012, at forsøge med
et nybegynderhold i Galten – Skanderborg kommune – hvor der slet ikke
var nogen registrerede square dance-aktiviteter. Jeg fik den store fornøjelse,
at være underviser på det nye hold. Vi startede med at lave en opvisning/
introaktivitet i forbindelse med et lokalt arrangement, der fejrede, at man
slap for et par mega-store vindmøller i et naturskønt lokalområde. Vi fandt
en skole, der med stor velvillighed stillede lokale til rådighed og der blev
annonceret i den lokale avis om begynderundervisning. Ved opstarten få uger
senere, mødte der 12 dansere op. Af disse var der en del, der tidligere havde
danset square dance. De fleste havde dog ’kun’ danset traditionel square
dance – hvor man som regel gennemgår dansens figurer inden den endelige
dans. Knapt halvdelen kom som følge af den tidligere nævnte opvisning.
Som jeg oplevede det, gik det faktisk rimeligt godt med undervisningen i
modern square dance og stemningen på holdet var god. Desværre var det
lokale vi havde ikke optimalt. Der var ingen ordentlige siddepladser, hvor
man kunne sidde og snakke sammen i pauserne og lyset gik ud, hvis vi ikke
bevægede os meget inden for 1 minuts tid.
Hvorom alting er, på grund af at forskellene imellem forventningerne fra ’de
traditionelle dansere’, diverse helbredsmæssige hindringer mv., var holdet
væsentligt decimeret ved årsskiftet. ØSDC besluttede dog, at gøre endnu et
tiltag! I løbet af forårssæsonen 2013 kom der efter endnu en annoncering
i lokalavisen og (igen i den lokale biograf!), så mange helt nye dansere
til, at klubben besluttede, at fortsætte forsøget. P.t. er der 9 dansere på
begynderholdet i Galten, heraf dog kun én fra det oprindelige hold. Fire
personer ville gerne have fortsat, men måtte melde fra af helbredsmæssige
årsager.
Mine erfaringer er, at vi kun kan regne med, at få nye dansere, hvis vi hele
tiden (altså HELE TIDEN!) sørger for, at omgivelserne ser og oplever
dansen og hvad den handler om! Vi skal vise og promovere dansen i alle
samfundslag! Det er vigtigt, at vi målretter os imod den unge generation!
Hvor mange callere under 50 kan vi p.t. præsentere!?!?
fortsættes side 12
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forsat fra side 11
I skrivende stund, har jeg 9 nye dansere (Basic-1) i Galten, 7 Plus-dansere
og 8 A1-dansere i Gjern. I ØSDC har vi tillige ca. 12 Basic-dansere, hvoraf
nogle stykker har danset før. Resten af danserne i ØSDC og i mange andre
klubber er Advanced- eller Challenge-dansere. Det er jo IKKE vejen frem!
Det er helt fint, at rutinerede dansere fortsætter deres udvikling. MEN hvis vi
ikke alle er med til, at finde nye dansere og hjælpe dem i gang, så dør vores
dans inden for få år … Og DET er en skam synes jeg!
Siden vi lavede den iøjnefaldende opvisning i Aarhus denne sommer, har jeg
oplevet en betydelig større interesse for square dance. P.t. har vi efterspørgsel
efter square dance-arrangementer hver week-end og senest har en journalist
bedt om et interview…
Så hvis vi ”holder gryden i kog” og husker hinanden på, at sqare dance er en
dejlig og positiv beskæftigelse, tror jeg på, at vi kan holde dansen i live og
måske oven i købet få den til at vokse…
Hvordan? Vedvarende at gøre opmærksom på, at der er noget, der hedder
square dance, fx i radioens P4-ønskeprogrammer og i den lokale presse –
og (ikke mindst) ved hele tiden at sige noget om square dance (det behøver
ikke, at være ret meget: Bare det er i en positiv sammenhæng! J )
Med Squarelig Hilsen
Bent Husted

The Diamond Challance dance 2013
Jeg vil gerne takke alle danserne, der var med til vores 10’ Challance dans.
Det er første gang vi var mere end 100 dansere, hel fantastisk. Alle var i
strålende humør, også vores callere; Ian McConnell - Vic Ceder - Ken Retucci
og Bjørn Andersson. En stor tak til alle , der hjalp til,uden jer ingen dans.
Glæder os til, at se jer alle igen, når Sandie, Ian & Bjørn skal udfordre os i
september 2014.
Michael Fagerberg
The Diamond
12

Januar

Arrangementsliste Januar 20114

3		 19-21.45 Fynske Round & Square Dancers M - P
				
Fredagsdans
Niels J. Hviid
				
Ejerlykkeskolen, Rødegårdsvej 134
				
Odense M
4		 13-19.30 Trade By Square Dancers
M - P - A1
				
Gribskov Dansen
Søren Lindergaard
				
Nordstjerneskolen - Tumlesalen
				
Boagervej 26
				
3200 Helsinge
5		 13-17
Østjysk Square Dance Club
B - P - A1 - A2
				
Nytårsdans
Carsten Nielsen
				
Sølystskolen
Søren Lindergaard
				
Nylandsvej 16
				
8600 Silkeborg
10		 19-21.45 Sydkystens Square Dancers
M - P - A1
				
Fredagsdans
Tommy P. Larsen
				
Strandgaardsskolen, Multisalen
				
Ishøj Søvej 200
				
2635 Ishøj
18		 11-18
Svendborg Squaredance Club M - P - A1 - A2 - C1
				
19 års Fødselsdagsdans
Carsten Nielsen
				
Gymnastikhøjskolen i Ollerup Robert Milested (S)
				
Svendborgvej 3, Ollerup
Linda Bang
				
5762 Vester Skerninge
Poul Bekker
					
John Vestergård
18		 14-20
Næstved Square Dancers
M - P - A1
				
Troldedans
Rainer Peter (D)
				
Kildemarkskolens hal
				
via Kærmindevej 2
				
4700 Næstved
		19 13.30-17.30Brønderslev Square Dance Forening M45 - M - P - A1
				
Vinterdans
Bent R. Husted
				
Brønderslev Bibliotek
				
Indgang i gården via PN Jensens Plads
19		 13-17
Djurs Square Dance Club
M - P - A1		
				
Søndagsdans
Einer Sølvsten
				
Rosmus Skole
Leif Broch
				
Bispemosevej 5
				
8444 Balle
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Arrangementsliste Januar - Februar 2014
Januar
25		 13.30-17
				
				
				
				
26		 11-16
				
				
				
				
Februar
1		 12-18
				
				
				
				
7		 19-21.45
				
				
				
9		 13-17
				
				
				
9		 13-17
				
				
				
12			
				
15		 14-21
16		 11-15
				
				
				
				
16		 11-16
				
				
				
				

Funny Squares, Stevns
A1 eftermiddag
”Stalden”
Haarlevvejen 23, Endeslev
4652 Hårlev
Østjysk Square Danse Club
Søndagsdans
Hadsten Skole, festsalen
Hadbjergvej 12
8370 Hadsten

A1
Tommy P. Larsen

C2
Carsten Nielsen

Funny Squares, Stevns
M - P - A1 - A2
Funny Festival # 3
Nils Trottmann (D)
Køge Gymnasium
Tommy P. Larsen
Gymnasievej 4
4600 Køge
Fynske Round & Square Dancers M - P
Fredagsdans
Niels J. Hviid
Ejerlykkeskolen, Rødegårdsvej 134
Odense M
Nørresundby Square Dance Club P - A1 - A2
Jubilæumsdans
Asta Bredahl
”Huset”, Gl. Kongevej 34
Carsten Nielsen		
9400 Nr. Sundby
Slagelse Zealand Square Dancers Gulvets niveau
Søndagsdans
Slagelsevej 50
4270 Høng
Fredensborg Square Dance Club TBA
Vinterdans
Roskilde Square- & Linedance Club Lørdag; P - A1 - A2 - C1
Valentine-Dans (25 års jubilæum) Søndag; C1(light) - C2
Lørdag: Jyllingehallerne
Christer Bern (S)
Planetvej 35, 4040 Jyllinge
Bjørn Andersson
Søndag: Klublokalerne
Præstemarksvej 10F, 4000 Roskilde
Østjysk Square Danse Club
C2
Søndagsdans
Carsten Nielsen
festsalen, Hadsten Skole			
Hadbjergvej 12
8370 Hadsten
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Arrangementsliste Februar - Marts 2014
21		 19-22
Bredballe Square Dancers
Fredag; A1 - A2 - C1
22		 11-18
16. Windmill Dance
Lørdag; P - A1 - A2 - C1
			
DGI-Huset
2 haller
				
Willy Sørensens Plads 5
Tomas Hedberg (S)
				
7100 Vejle
Jerry Jestin (CAN)
22		 13.30-17 Funny Squares, Stevns
A1
				
A1 eftermiddag
Tommy P. Larsen
				
”Stalden”
				
Haarlevvejen 23, Endeslev
				
4652 Hårlev
23		 10.30DAASDC REGION ØST
Tommy P. Larsen
				
KOORDINERINGSMØDE
26 11 04 55
				
Trade By Squaredancers
Marts
1		 13-19
Fredensborg Square Dance Club P - A1 - A2 - C1
2		 10.30-15.30 25 års Fødselsdagsdans
Carsten Nielsen
				
NKK - Hallen
Søren Lindergaard
				
Niverødvej 38
James Wyatt (GB)
				
2990 Nivå
Neil Whiston (GB)
7		 19-21.45 Fynske Round & Square Dancers M - P
				
Fredagsdans
Niels J. Hviid
				
Ejerlykkeskolen, rødegårdsvej 134
				
Odense M
9			
Fyn Square Dance Club
TBA
				
Forårsdans i Odense
15		 14-21
Brønderslev Square Dance Forening B - M - P - A1
				
The Støvledans
Bengt Geleff (S)
				
Brøndrslev Bibliotek
16			
DAASDC
				
Repræsentantskabsmøde
21		 19-21.45 Sydkystens Square Dancers
P - A1 - A2
				
Fredagsdans
Tommy P. Larsen
				
Strandgaardsskolen, Multisalen
				
Ishøj Søvej 200
				
2635 Ishøj
21		 18-22
22		 13-21
				
				
				

Østjysk Square Dance Club
24. Forårsfestival
Hadsten Skole
Hadbjergvej 12
8370 Hadsten
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Fredag; C1 - C2
Lørdag; P - A1 - A2 - C1
Tim Marriner (USA)
Carsten Nielsen

Arrangementsliste Marts - Maj 2014
Marts
22		 13.30-17 Funny Squares, Stevns
A1
				
A1 eftermiddag
Tommy P. Larsen
				
”Stalden”
				
Haarlevvejen 23, Endeslev
				
4652 Hårlev
April
04		 19-21.45 Fynske Round & Square Dancers M - P
				
Fredagsdans
Niels J. Hviid
				
Ejerlykkeskolen, rødegårdsvej 134
				
Odense M
12		 13-21
Silkeborg Modern Square Dance P - A1 - A2
				
Hjejledans
Nils Trottmann (D)
				
Gjern Kultur - og Idrætscenter
Leif Broch
				
Skovvejen 6
				
8883 Gjern
12		 13.30-17 Funny Squares, Stevns
A1
				
A1 eftermiddag
Tommy P. Larsen
				
”Stalden”
				
Haarlevvejen 23, Endeslev
				
4652 Hårle
16		 19-22
Østjysk Square Dance Club
A2 - C1 - C2
17		 9.30-22 Påskedans 2014
Carsten Nielsen
18		 9.30-12.30 Himmerlandsfondens
Søren Lindergaard
				
Kursus & Feriecenter
Freddie Ekblad (S)
				
Strandvejen 83, Tranum Strand
				
9460 Brovst
Maj
3		 12.30-18.30 North West Square Dancers
P - A1 - A2 - C1
				
Søndersødans
Bjørn Andersson
				
Ellegården
Reine Hjärtström (S)
				
Stavnsholtvej 168
				
3520 Farum
		 3 13-18.30 Djurs Square Dance Club
M - P - A1		
				
Forårsdans
Einer Sølvsten
				
Rosmus Skole
Leif Broch
				
Bispemosevej 5
				
8444 Balle
		 4 11-16
Østjysk Square Danse Club
C1
				
Søndagsdans
Carsten Nielsen
				
festsalen, Hadsten Skole			
				
Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten
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Square Dancing in Gran Canaria
Letter from Jennie
We arrived in Puerte Rico just before 9.00 pm and headed for the poolside
dance area, Our enthusiastic greetings with friends not seen for ages, and
friends made here last year were cut short by the music starting; our square
dance holiday, organised annually by Bent and Elin Petersen, had begun. By
mid week we had added new friends to our extended square dance family.
The exuberant dancIng was divided into three 2 hour sessions each
day; a single level workshop in the morning, an all level fun dance in
the afternoon, and a REAL FUN dance in the evening with humorous
input from our two excellent callers Paul Bristow and Bronc Wise.
There were almost no gaps in the dancing; the instruction “bow to your
partners, corners too”was followed immediately a by “next tip will be
mainstream,”(or plus or A1), whereupon new dancers hurried onto the
floor to make sure of a place in a square.
Like last year we stayed at the Colina Mar hotel, where every apartment
has a superb sea view. The hotel stretches along a ridge at the summit of the
steep hillside, overlooking Puerte Rico, where numerous apartment hotels,
carved into the steep slopes cling to the dark cliff. Puerte Rico is in the south
of Gran Canaria, where the landscape is dark and volcanic. The lush green
of the north is a complete contrast, as we saw when we chose an excursion
instead of the dancing. We toured the island and after a delicious lunch we
visited some fascinating cave dwellings. There are still a fair number of
these homes, they are natural caverns, extended into the mountainside to
provide living space. We learned that a family of 14 children was raised in
the one we visited. We opened   a door and saw a woman in bed.......was that
her?? These homes are normally handed down in the family, but we saw one
for sale; according to our guide it had no water or electricity and was selling
for 300,000 euros.
fortsættes side 18
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fortsat fra side 17
We also explored Aguimes, a delightful little town steeped in tradition
and full of street art in the form of life-like and life-size bronze figures
representing local characters. An old woman sits permanently on a bench
under a tree, holding out a handful of sweets for the children; a local author
reads his latest book to three avid listeners. Nearby two young lovers enjoy
a permanent embrace, and round the corner a donkey waits patiently. A short
boat ride took us to Puerte de Mogan, known as little Venice because of its
canals and flowers; in this pretty tranquil place we relaxed and restored our
energy levels for more dancing.

Gr. Canaria 2014
Mulighed
For
2 uger med
Bronc og Paul
På
Gr. Canaria

All too soon our week was coming to an end. We wished we had booked
two weeks instead of only one. Bent and Elin organise this excellent square
dance event annually. They offer a choice of one week or two; the first week
is mainstream, plus and A1. The second week offers more advanced dancing
with A2 and C levels.
Too soon our departure day arrived and it was time to say our fond farewells,
interspersed with promises to “see you next year”
Will you be there too? You would have a great time, and a package deal of
accommodation, flight and airport transfer offers excellent value for money,
leaving only the dance fee to pay, so come and join us next time......................

Jennie

Paul Bristow

Bronc Wise

Vi har atter 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.

22.-11. - 2014

Afrejse dato 2. uge.

A1 - A2 - C1.

29. -11. - 2014

Pris 1 uge 5.500 dkr. – Pris 2 uger 7.950 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, 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 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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Gr. Canaria 2013

34 timers dans om ugen med Bronc Wise og Paul Bristow.
Så bliver det vist ikke bedre, og når vi så medregner masser af sol og gode
oplevelser er det forståeligt at Gr. Canaria 2013 var totalt udsolgt, og det
bliver det sikkert også i 2014.
Som sagt før, så er det svært at få armene ned, specielt når vi tænker tilbage
på vor start i 1996 med en bustur til Alsace i Frankrig og ikke ret mange
troede på at det ville være noget for squaredanserne, men nu har vi danset
både på Sanddobbernes Campingplads, på Fejø og nu har vi 10 års jubilæum
på Hotel Colina Mar. På Gr. Canaria.
Det synes vi selv er fantastisk, og vi takker alle som har været med, flere af
jer helt fra starten, og uden jer havde det jo ikke været muligt.
Vi glæder os til 2014 hvor vi allerede har fået mange tilmeldinger så man skal nok
ikke vente for længe med tilmelding hvis man er interesseret i at komme med.

Venligst.
Club EB Dancing Event
Elin og Bent
bentelin@yahoo.dk
http://www.123hjemmeside.dk/ebsquaredance

River Valley Dance 2013

River Valley Dance 2013 blev dansemæssigt en kæmpe oplevelse, de to
svenske callere Christer Bern og Leif Ekblad gjorde sammen med de to
clubcallere Finn og Mads, deres til at det skulle blive en stor danseoplevelse.
Det blev det, sjældent har jeg mødt callere, der var så motiverede for at gøre
dagen til en god oplevelse. Det var så det positive.
Fremmødet af dansere var absolut ikke tilfredsstillende, hvilket igen betyder
et stort minus på Big River´s kassebeholdning, hvor er det synd, at det store
arbejde og den økonomiske risiko der lægges i sådan et arrangement, ikke
bliver belønnet med en stor opbakning.
Hvad bliver resultatet fremover. Tør de forskellige clubber investere i dyre
callere, der udvikler vores færdigheder i Square Dans, jeg tror det ikke, da
risikoen for et økonomisk tab er for stor, og i værste fald kan bevirke, at
clubberne må lukke, grundet manglende økonomi.
Dette blot et lille hjertesuk fra en danser, der nyder at stifte bekendtskab med
fremmede callere, der giver motivation og glæde ved Square Dance.

K.E. Nielsen/Big River SDC
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Slut på en epoke...
Nu slutter jeg som caller, man skal slutte medens legen er god Jeg har
gennem årene haft mere end 200 callerelever i Danmark og Sverige, og
jeg har forhåbentligt, bortset fra alt det tekniske, lært dem det vigtigste af
alt - nemlig at squaredans er SJOVT og en dejlig måde at omgås på - Jeg
har callet til dans i mange forskellige lande - og altid - altid har det været
smilene og danseglæden, jeg har fået som belønning (bortset fra honoraret)
for det timelange, daglige hjemmearbejde en god caller er nødt til at gøre.
Derfor vil jeg bruge denne lejlighed til at takke alle klubber, som har gjort
et utroligt godt arbejde med at organisere kursus og danse - og så skal vi
ikke snakke om al den gode mad vi fik. Jeg vil også takke alle dansere som
var ”kaniner” på mine kursus - ”Stop and Go” dans. Det er hårdt for benene,
men vi fik nogle gode callere ud af det.

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

Tak til alle glade dansere, bliv ved med at danse squaredans læne endnu. Her er
et billede fra min allersidste dans i Vellev. Det var deres 10-års fødselsdag, og
jeg kunne ikke have fået en bedre afslutning STORT Yellow Rock til jer alle.

The ole Lady

Påskedans i Tranum

Østjysk Square Dance Club besluttede her i sensommeren at forsøge at lave
dans i Tranum i påsken 2014.
Der var ikke langt fra snak til handling. Der blev booket lokaler, overnatning
og bespisning samt bestilling af callere.
Programmerne skulle være A2, C1 og C2, dans i 3 sale og med 3 callere. Vi
var lidt spændte på, hvordan det hele blevet taget i mod.
Flyer blev lavet og udsendt, og det gik jo godt. Vi kan allerede nu melde
næsten udsolgt, og vi har endda fået flere værelser, end vi først havde booket.
Så har man lyst til at deltage i dansen i Tranum i påsken 2014, så gå ind til
vores hjemmeside www. osdc.dk og læs mere om arrangementet.
Janni Thye
ØSDC-formand
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Europæisk Convention 2014 som bekendt bliver afholdt næste sommer 11.
– 13. juli i Ikast, nærmer sig. Der bliver samtidig med også afholdt Dansk
Convention. Det er Hedens Squaredansere som står for arrangementet og
med denne artikel vil vi i styregruppen gerne fortælle lidt om hvordan det
går med forberedelserne.
Det er nu ca. 1½ år siden vi første gang mødes i styregruppen. Noget af det
første vi tog fat på var, at arbejde med var flyeren. Det var et stort arbejde
og en del møder gik med formulering af tekst og layout. Men vi er meget
tilfredse med resultatet. Det er gået rigtig godt med at få flyerne ud. I første
omgang fik vi trykt 8000 stk. De er alle udleveret og nu har vi bestilt et
ekstraoptryk på 3000 stk.
Her i efteråret er vi så gået i gang med, at få styr på alle de praktiske detaljer.
Derfor holdt vi den 4. oktober en forfest for Europæisk Convention for alle
klubbens medlemmer. Efter en dejlig middag og en omgang squaredans,
fortalte vi i styregruppen, om hvor langt vi er nået i forberedelserne og vi
fremlage en plan for, hvornår og til hvilke opgaver man kan deltage i. Man
kunne vælge, om man ville deltage i forberedelserne fra nu af eller om man
fortrak, at give en hånd med under i Conventions-dagene.
Mange deltog i aftenen og det var dejligt at mærke, at der var stor opbakning
fra klubbens medlemmer og mange fik sig skrevet på udvalgte opgaver
denne aften, mens andre tilkendegav, at de gerne ville hjælpe der hvor der
var behov.
Så meldingen her fra styregruppen er. Vi synes vi har styr på det. Selvfølgelig
er der ting som vi kunne have ønsket os kom hurtigere i gang. Vi er rigtig
glade for at kunne sige at online booking er nu mulig.
Tilslut vil vi gerne opfordre jer til, at følge med på hjemmesiden:
www.euroconvention2014.dk.
VI GLÆDER OS RIGTIG MEGET TIL, AT BYDE JER ALLE SAMMEN
VELKOMMEN DEN 11. – 13. JULI 2014.
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Medlemsklubber i DAASDC

Medlemsklubber i DAASDC

Big River Squaredance Club

Greve Square Dance Club

Ocean City Square Dancers

Carsten Østergaard, Bjarkesvej 23

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 70

Birger Christensen, Søhøj 326

7500 Holstebro

97 41 35 12

S. 38

Ø.

2670 Greve Strand

43 90 07 09

S. 24

Ø.

2690 Karlslunde

21 20 66 40

Bornholm Square Dance Klub

Hadsten Square Dance Club

Penguins Denmark

Niels Dahl, Hammershusvej 53

Poul Bojesen, Tåstrupvej 10, Selling

Arne Pedersen, Frydenslund 1

3770 Allinge

56 99 92 36

S. 42

Ø.

8370 Hadsten

86 91 40 20

S. 23

Ø.

8751 Gedved

40 61 09 90

Bredballe Square Dancers

Hedens Squaredansere

Piraterne

Hans Pitters, Bryggervangen 13

Annie L. Toldbod, Sct. Annagade 2, Gylling

Finn Glargård, Tangetvej 300

7120 Bredballe

75 81 45 56

S. 53

Ø. 116

8300 Odder

29 26 97 04

S. 70

Ø.

9830 Tårs

98 93 31 00

Hillerød Square Dancers

Rold Skov Square Dancers

Jørn Christensen, Horsemosevej 81

Samantha Lee, Hammermøllevej 9

Hugo Høyer, Anlægsvej 17

98 83 41 94

S. 20

Ø.

3150 Hellebæk

50 71 11 22

S. 58

Ø.

9541 Suldrup

Bent Holm, Kildegårdsvej 2, Fensmark
S. 66

98 37 80 09

Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.

26 60 38 89

S. 16

Djurs Square Dance Club

Holbæk Square Dance Club

Kaj Winter, Århusvej 238

Karina Dalsgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A

8570 Trustrup

30 91 51 67

S. 40

Ø.

4300 Holbæk

20 78 67 28

Fredensborg Square Dance Club

Join Hands

Lisbeth Birk, Skovbakkevej 18

Karen Sørensen, Havne Alle 3

3200 Helsinge

23 80 13 84

S. 101 Ø.

8700 Horsens

41 58 15 72

Løvvangens Square Dancers

John Thomsen, Krættrupvej 19

Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6

21 53 34 56

S. 23

Ø.

9320 Hjallerup

60 86 34 24

Funny Squares, Stevns

Main City Square Dancers

Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

Margrethe Jensen, Kongelysvej 5B, st. tv.

4791 Borre

26 11 04 55

S. 93

Ø.

2820 Gentofte

S. 18

3660 Stenløse

39 68 07 15

48 18 43 39

Fynske Round & Square Dancers

Næstved Square Dancers

Bente Knudsen, Birkevej 2

Hanne Nordstrøm Mack, Birkehegnet 161

5800 Nyborg

26 64 37 30

S. 26

Ø. 22

4700 Næstved

21 66 98 26

S. 47

9220 Aalborg Øst

26

S. 30

Ø.

61 26 19 64

Ø.

8680 Ry

86 89 24 18

S. 34

Ø.

Ø.

4270 Høng

58 85 22 87

S. 52

Ø.

Ø.

7850 Stoholm Jylland

97 54 53 80

S. 33

Ø.

S. 30

Ø.

S. 71

Ø.

S. 36

Ø.

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

5700 Svendborg

40 18 18 51

Bent Bisgaard, Pjedsted Kirkevej 8
S. 15

Nørresundby Square Dance Club
Ø.

86 82 91 30

Sydjysk Square Dance Kolding

Susanne Moimas, Esbjergparken 55
S. 32

Ø. 124

Bodil Kristensen, Iglsøvej 58
S. 24

Lone Blume, Sunesvej 30
51 82 40 00

8600 Silkeborg

Ø.

7000 Fredericia

75 95 44 58

Sydkystens Square Dancers
Viggo Orle, Bakkevej 7, Fløng

S. 34

Ø.

2640 Hedehusene

S. 21

Ø.

46 56 34 14

25 32 33 40

S. 36

Ø.

26 11 04 55

S. 22

Ø.

S. 80

Ø.

Janni Thye, Østervangsvej 176
S. 89

Arly Olsen, Emma Gads Vej 13
Ø.

21 81 07 31

Østjysk Square Dance Club

Stoholm Square Dance Club

Granny's Square Dancers
4180 Sorø

4791 Borre

Ruth Nielsen, Bøgens Kvarter 54
S. 15

Marianne Ziegler Christiansen, Ellekær Vænge 5
Ø.

Ø.

Slagelse-Zealand Square Dancers

North West Square- & Linedancers
S. 43

3400 Hillerød

Hanne Storgård, Skovsrodvej 24
S. 27

Erling Jørgensen, Klokkens Kvarter 187
24 27 62 19

46 37 15 74

Ø.

Salten Square Dancers

Fyn Square Dance Club
5220 Odense SØ

4000 Roskilde

9000 Aalborg

Silkeborg Modern Square Dance

Frederikshavn Square Dance Club
9300 Sæby

Ø.

Ø.

Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby
S. 12

Roskilde Square & Linedance Club

9800 Hjørring

Ø.

Vordingborg Square Dance Club

Leif Møller, Skydebanevej 24
Ø.

S. 15

Finn Egholm Sørensen, Bjørnebakken 20
S. 10

Hjørring Square-Dance
S. 40

55 54 68 31

Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10
S. 17

Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby
26 11 04 55

4684 Holmegaard

The Diamond

Callers' Society Denmark
4791 Borre

Ø.

Trade By Square Dancers

Brønderslev Square Dance Forening
9740 Jerslev J

Sydsjællands Square Dance Club
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8370 Hadsten

26 24 77 12

11. – 13. July 2014

23th Danish Convention

Callers:

James Wyatt
UK

Neil Whiston
UK

Stefan Förster
GER

Anders Blom
GER

Paddy Böhnke
GER

Will Stans
NE

Maarten Weiers
NE

Freddie Ekblad
SWE

Micke Gerkman
SWE

Michal Bayer
CZ

Carsten Nielsen
DK

Søren Lindergaard
DK

Bjørn Andersson
DK

Carsten Toldbod
Danish Caller

Einar Sølvsten
Danish Caller

Leif Broch
Danish Caller

Tommy P. Larsen
Danish Caller

Tommie Jørgensen
Danish Caller
Campaign Dance

Christian Schidler
GER

Guido Gircour
NE

Cuers:

Teresa Hart
UK

Bente Knudsen
Danish Cuer
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More information: www.euroconvention2014.dk

www.SquareDanceDanmark.dk

