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KAPEROLLIKA

Dansefestivalen var 
tilbage – skønne dage 
med dans og musik
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Formanden har ordet
Sikke en sommer. I skrivende stund er det så varmt, at sveden drypper ved 
blot at sidde her og skrive!

Sommerdansen blev meget anderledes i år. Dels meget kort sæson – for kort 
måske? Dels ny leder i aktion. Jeg synes egentlig, det er gået ret godt, men 
måske er der nogen, der ønsker længere sæson igen? Det var egentlig menin-
gen, der kunne indkaldes til opvisningstræning i juni måned, men det skete 
ikke. Følte danserne sig sikre nok foruden? Følte lederen, det gik fint for-
uden? Jeg tog heller ikke initiativ til ekstra træning. Jeg blev heller ikke bedt 
om det.

Når vi nu er ved formanden. Så er det altså tid at finde en ny og frisk person, 
der kan se det hele med nye øjne og sammen med bestyrelsen komme med 
friske initiativer, der kan sætte skub i foreningen igen. Jeg er ikke i tvivl om, at 
det kan gøres. Vi ser konstant mennesker, der synes det er sjovt at danse fol-
kedans. De melder sig bare ikke ind i foreningen for at gå til folkedans. Hvad 
skal der til? Jeg synes, jeg sammen med bestyrelsen har forsøgt mange ting. 
Noget lykkes lidt, men der er ikke noget, der for alvor har flyttet noget.

Og nu er jeg altså lidt udbrændt på det felt. Jeg er ikke længere den person, 
der kan få mere gang i foreningen. Så jeg stopper som formand til februar, og 
giver med glæde pladsen videre til en anden.

Jeg vil lige vende dansefestivalen. Vi var ikke ret mange i år. Men det er nok 
den dansefestival, hvor der var forholdsvis størst danseaktivitet. Jeg tror, der 
var lige så mange på gulvet som ellers – trods det lave deltagerantal. Der var 
rigtig god stemning. Så selvom det nok var en dårlig forretning i år, så bliver 
der alligevel en dansefestival igen i 2023 – i pinsen.

Vi har for første gang haft folkefest i folkeskoven. Der var mange glade men-
nesker, og rigtig mange nød musikken. At vi havde 8 violinspillende børn fra 
7–15 år med, gav helt klart et ekstra løft. Jeg frygtede lidt, at der ikke ville 
komme ret mange med over i gymnastiksalen, men det gjorde der! Selvføl-
gelig mistede vi dem, som lige ville kigge ind og se og mærke stemningen, og 
som hurtigt ville forsvinde igen. Men der var 16–20 dansere på gulvet det 
meste af aftenen, og da alle kom op til afsluttende dans, kunne vi faktisk fylde 
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gymnastiksalen i en stor 
kreds. Så reelt var der 
mange i salen, som blev 
der hele aftenen. Og der 
var faktisk en del, som 
jeg ikke har set i for-
eningerne før. 

Det var glædeligt.

Borgerforeningen var 
også godt tilfreds med 
samarbejdet, så jeg 
tænker, der skal planlæg-
ges en ny Bornfolkfest i 
Folkeskoven i 2023.

Man kunne så godt drømme om gode toiletforhold i Folkeskoven, og et telt 
med rigtigt dansegulv, så vi ikke skal rende langt for at komme på toilet eller 
til et dansegulv. Drømme kan man altid. 

Når vi starter dansen igen 20. september, bliver orkesteret muligvis suppleret 
af nogle af de unge spillemænd noget af tiden. Unge folk øver tirsdag 18.15 – 
19.15, og nogen af dem har ytret ønske om at prøve at spille med. Jeg har sagt, 
at de er velkommen til at hænge på indtil kaffepausen. Det bliver spændende 
at se, om de tager godt imod det.

Baldans starter 19. september og bemærk at det er fra kl. 19.00!

Der er allerede gode kræfter i gang med at forberede bal sidst i april 2023.

Vi har gode kræfter til at arbejde med både folkedans og baldans.

Jeg vil bare ønske inderligt, at vi må få nogle nye dansere begge steder i kom-
mende sæson. Vi ses – friske og energiske til en ny omgang dans!

Venlig hilsen

Niels Anker
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Sæson 2022/23
Vintertræning folkedans
Starter tirsdag den 20. september kl. 19.30 – 21.30

Sted: Vestermarie Skoles gymnastiksal, Vestermarievej 16, 3700 Rønne

Leder: Alma Kuhre Rasmussen

Musik: Niels Anker Sonne og Lisbeth Lind.

Undervisning i folkedansens mange trin og variationer.

Pris: kr. 360,- (du skal være medlem af Bornholms Folkedansere)

Kaffekurv medbringes

Baldans
Starter mandag den 19. september kl. 19.00 – 21.00

Sted: Foreningshuset Vestermarie, Vestermarievej 16, 3700 Rønne

Leder: Gunver Schou

Stilfulde danse fra år 1700 - 1900 fra forskellige lande. 

Musik komponeret af Kuhlau, Lumbye og Strauss m.fl.

Pris: kr. 360,- (du skal være medlem af Bornholms Folkedansere)

Kaffekurv medbringes

Dragt
Hvis du er interesseret i at få hjælp til at sy eller reparere din dragt, så er du 
velkommen til at tage kontakt til

Rie på tlf. 2493 0335 eller

Gerd på tlf.2645 5580

Der vil være mulighed for at etablere sy-eftermiddage hvis ønsket er der.
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Bankoplysninger
Betaling for medlemsskab og arrangementer foretages til foreningens konto:

9570–12864353 
(Danske Bank)

Foreningen har ikke MobilePay.

Medlemsskab
Bornholms Folkedanseres medlemsår går fra 1. september til 31. august. Det 
koster 195 kr. at være medlem.

Kontingentet går til foreningens administration, og til medlemskab af 
landsforbundet Dans Danmark, som sørger for at der afholdes kurser på højt 
niveau, inden for dans og dragt. Det gælder både for dansere og instruktører. 

Derudover har de samarbejde med Spillemandskredsen, der på samme høje 
niveau arrangerer kurser for spillemænd. Desuden udgiver Dans Danmark 
foreningens blad ”Danseliv” som netblad.

FO
LK &     FÆ

Bornholmsk spillemandsorkester

Følg med på  
bornfolk.dk

Følg med på hjemmesiden, hvor du kan se billeder og video fra mange af de 
arrangementer, som Bornholms Folkedansere og Folk & Fæ deltager i.

På hjemmesiden kan du også se fælleskalenderen for de to foreninger inklusiv 
arrangementer hos Bornholms Folkemusiklaug.
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Kommende aktiviteter 2022/2023

Fredag 7. oktober kl. 17 
Dans og fællesspisning
Dans for hele familien fra 17–18. Tilmelding til fællesspisning ved indbeta-
ling til Lene Dahl på mobil 40 13 70 08.

Lørdag 20. november kl. 11–17 
DGI Julemarked
Arrangementet arrangeres af DGI Bornholm Dans og Musik

Søndag 11. december kl. 14.00 
Julestue
Vi holder legestue og danser omkring det pyntede juletræ. Der serveres 
Punch og æbleskiver. Kaffekurv og service medbringes.

Invitation med flere oplysninger følger senere

Søndag 5. februar 2023 kl. 12.30 
Folkedanserdag
Baldansere, folkedanserhold og spillemænd mødes og viser nogle af de danse, 
der er indøvet i løbet af vinteren. Vi prøver at danse med på de andre holds 
danse.

Mad-/kaffekurv og service medbringes. Smørrebrød kan evt. bestilles. Mere 
herom på mail/hjemmeside/holdene.

Spisning starter 12.30, dansen starter 13.30.

Foreningshuset Vestermarie 
Vestermarievej 16, 3700 Rønne

Rønne Idrætshal 
Torneværksvej 1, 3700 Rønne

Festsalen på Kildebakken 
Kildesgårdsvej 19, 3770 Allinge

Festsalen på Kildebakken 
Kildesgårdsvej 19, 3770 Allinge
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Søndag 19. februar 2023 kl. 19.00 
Generalforsamling
Foreningen er vært ved kaffe og kage. Aftenen slutter med legestue.

Lørdag 11. marts 2023 
DGI Dansedag
Den festlige afslutning på dansesæsonen, hvor alle dansehold på Bornholm 
mødes og viser, hvad vi har lavet i sæsonen. 

Arrangementet arrangeres af DGI Bornholm

Lørdag 29. april 2023 
Bal
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi arbejder på et bal, som du ikke må gå 
glip af !

Tid og sted følger.

Pinsen 26.–28. maj 2023 
Dansefestival 2023
Dansefestivallen vender tilbage i 2023. Sæt kryds i kalenderen nu – flere 
oplysninger følger, når festivallen nærmer sig.

Foreningshuset Vestemarie  
Kantinen 
Vestermarievej 16, 3700 Rønne
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Dansefestival 2022
Efter flere års coronapause vendte Dansefestival Bornholm tilbage 
i strålende solskin. Ca. 60 dansere og spillemænd fra Danmark og 
Sverige lagde vejen forbi Bornholm i pinsen.
Traditionen tro startede Dansefestival 2022 med en hyggeaften i Hasle, hvor 
vi kunne mødes og få varmet op til festivalen med noget dans.

I år var der et bornholmsk tema over festivalen, og det kunne ses allerede lør-
dag formiddag i Aakirkebyhallerne, hvor der blev trænet til fællesopvisning til 
dagen efter. Til de to workshops med bornholmske danse om eftermiddagen 
havde Kisser og Alma gravet dybt i bøgerne og fundet nogle ”nye” bornholm-
ske danse frem, så der var nye udfordringer for alle. Sideløbende med danser-
ne kunne også spillemændene møde musikken til de bornholmske danse. 

Dagen blev sluttet af med festmiddag og efterfølgende legestue med indslag 
fra nær og fjern. En fuldt pakket dag var slut – og vi var nogle, der følte, at det 
var gået alt for hurtigt. 
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Søndag var der, traditionen tro, opvisninger i Svaneke og Gudhjem, inden 
turen gik mod Hammershus og fællesopvisning. Vejret var fantastisk, og der 
var ingen problemer med at holde varmen. Både i Svaneke og Gudhjem var 
der dejligt med publikum, og Bornholms Folkedansere og Norddjurs Folke-
dansere fik danset nogle fine opvisninger.

Den gode stemning fortsatte på Hammershus, hvor der var fællesopvisning 
med Hammershus som baggrund.

Alt i alt var det en fornøjelse at se dansefestivalen tilbage igen. Desværre var 
festivalen blevet ramt af en del frameldinger i sidste øjeblik, men vi satser på, 
at næste års festival igen har flere deltagere.

Tak til alle for en skøn festival!



10

Hvad er Nordisk Dans?
Nordisk Dans er opstået som en mere uformel måde at mødes om traditionel 
dans og musik på. Det startede i København i 2016, men findes i dag i de 
fleste større byer i Danmark. Det er ikke en forening, man er fast medlem af, 
men en mere løs organisering, hvor alle er velkome til at komme fra gang til 
gang. Der er typisk én danseaften om måneden, og hver danseaften starter 
med grundlæggende instruktion, så alle kan være med.

Læs mere på http://nordiskdans.dk/
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Folkedans på Folkemødet
På Folkemødet 2022 i Allinge kunne man både fredag og lørdag 
høre folkemusik og glade stemmer strømme ud fra teltene. Nor-
disk Dans havde lagt vejen forbi Folkemødet – og vi var med.
Var man i nærheden af det rigtige telt fredag eller lørdag aften på Folkemødet 
i Allinge, så kunne man høre tonerne af spillemandsmusik fra et telt. Nordisk 
Dans havde nemlig lagt vejen forbi folkemødet for at danse med deltagerne, 
fredag i regi af Grundtvigiansk Forum og lørdag i Højskolernes Telt.

På danseprogrammet var klassikere som Totur fra Vejle, Den lille englænder 
og andre kendte begynderdanse. Begge aftener var arrangementet velbesøgt – 
og man kunne bestemt godt have ønsket sig et større telt! Publikum var i den 
yngre ende, og alle var meget begejstrede for oplevelsen.

I bestyrelsen arbejder vi på, om vi kan lære noget af Nordisk Dans her på 
Bornholm og måske endda starte noget lignende op her på øen.

Til dans fredag aften var der ikke plads til flere i teltet - på tidspunkt strakte dansen 
sig helt ud på græsset foran.
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Bestyrelse og udvalg
Niels Anker Sonne 
Formand

21 28 52 51 na@nasonne.dk

Alma Kuhre Rasmussen 
Kasserer

27 42 23 27 cjap@mail.tele.dk

Carsten Reinholdt Hansen 
Bestyrelsesmedlem og fanebærer

56 95 60 42 
30 89 60 42

creinholdt.h@gmail.com

Kirsten Kjeldsen 
Bestyrelsesmedlem

56 48 12 70 
51 31 71 66

kirstenmkjeldsen@gmail.com

Asbjørn Riis-Knudsen 
Bestyrelsesmedlem

22 46 68 68 arknu@arknu.dk

Steffen Johansen 
Fanebærersuppleant

51 19 37 07 neste@stien14.dk

B&U
Alma Kuhre Rasmussen 27 42 23 27 cjap@mail.tele.dk

Festudvalg
Gerd Pedersen 26 45 55 80 gerd021014@gmail.com
Lisbeth Lind 21 45 64 91 lisbeth.lind@live.dk

Opvisningsudvalg
Niels Anker Sonne 21 28 52 51 na@nasonne.dk
Kirsten Kjeldsen 51 31 71 66 kirstenmkjeldsen@gmail.com
Lisbeth Lind 21 45 64 91 lisbeth.lind@live.dk
Ulla Kure 23 47 64 24 ulla.kure@gmail.com

Dragtudvalg
Anne-Marie Lind (Rie) 24 93 03 35 3720rie@gmail.com
Gerd Pedersen 26 45 55 80 gerd021014@gmail.com
Ulla Kure 23 47 64 24 ulla.kure@gmail.com

Kontor6@6Datahuset6på6Bornholm
Snellemark645,637006Rønne

Tlf.65695612696-6mail@fannikke.com


