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Endnu et år med masser af danseoplevelser er gået.

Folkedanseraften var traditionelt det bedst besøgte lokale arrangement. Det er en rigtig god 
tradition, som vi fastholder. Det er her vi møder baldanserne og danserne fra Østerlars og 
Klemensker.

Ballet blev flyttet til sidste lørdag i april. Det var velbesøgt af både tilrejsende gæster og lokale 
dansere. Igen kom en opfordring fra enkelte gæster om at udskyde datoen - lidt endnu - Så i 2018 
bliver det første lørdag i maj. Senere skal det altså heller ikke være.

Dansefestivallen var lidt bedre besøgt i 2017. 107 tilrejsende dansere.

Tiden er kommet til at forny festivallen. I 2018 vil vi i stedet for byopvisningerne den første dag, 
lave workshops for dansere og spillemænd. Vi har fået lov til at bruge Musikhuzet til danserne og 
musikskolen til spillemændene. Baltic Crossing kommer og leverer musik til workshops og 
instruktør til spillemændene. De spiller dansekoncert i Musikhuzet om aftenen.

Tilmeldingerne til festivallen i år går lidt trægt, men vi lever stadig i håbet om god deltagelse.

Danmark har talent kontaktede mig i juni måned, for at høre om vi ville deltage i audition til august.
Flere af os var helt ”fyr og flamme”, men efter moden overvejelse, besluttede vi alligevel at sige nej
tak til tilbuddet. Blandt årsager kan nævnes, at rejse og forplejning ville være for egen regning, så 
det ville blive dyrt. Det ville også kræve meget tid og energi at finde dansere – koreografere – øve –
og rejse. Vi tænkte at både kræfter og penge kunne anvendes bedre.

Landstævnet KØST – Køge og Stevns - blev et godt landsstævne. Igen med solid bornholmsk 
deltagelse.

Vi har også haft gang i dans på skoler. Lisbeth og jeg have nogle 4. klasser på Paradisbakkeskolen. 
En kombination af almindelige klasser og modtageklasser. Det var spændende, hårdt og lærerigt. 
Her deltog også klassernes lærere og støttepersoner. Det blev afsluttet med en slags opvisning - 1 
for skolen og 1 for forældrene. Det var ret vellykket, og vi forsøgte at fortsætte med et børnehold. 
Her mødte i starten flere af modtagebørnene og få bornholmere, men da vi begyndte at snakke om, 
at de skulle tilmeldes og betale, kom kun 1 bornholmsk pige.

Sidst på året fik jeg mulighed for at undervise i folkedans gennem et samarbejde med Musikskolen 
og Signe Scharling på Hans Rømerskolen. Her har vi haft 2 2.klasser fordelt på 4 hold, som så fik 
hver 1 lektion om ugen i 5 uger. D.v.s. Vi havde 6-8 børn ad gangen. Her var ingen støtte fra lærere 
eller støttepersoner. Også her sluttede vi med et særdeles vellykket forældrearrangement.

Vi havde igen et fint arrangement i Kyllingemoderen. Men igen oplevede vi en servering og service 
fra Christianshøjkroen, hvor der var rigelig plads til forbedringer. Det er en langsommelig og 
besværlig proces at få den forudbestilte mad udleveret. Vi vil sandsynligvis i år satse udelukkende 
på medbragt mad.Det blev ikke til nogen opvisninger på Højskolen i 2017.

Det nye forstanderpar – Bente og Søren – har indført mere brugerbetaling, så vi betaler nu for at 
bruge Højskolen. Til gengæld skulle vi så have betaling for vores opvisninger. Bare 2 opvisninger 
kunne opveje udgifterne til lokaleleje, men vi er ikke blevet bedt om nogen opvisninger.

Ved Højskolens reception til Kyndelmisse fik jeg dog at vide, at de havde planer om at bruges os til 
et arrangement i august 2018.

På grund af situationen på Højskolen flyttes sommerdansen til gymnastiksalen ved Multihuset i år. 
Vi er jo medlemmer i Multihuset. Det blev vi, fordi det vist er det nærmeste vi kan komme ”egne 
lokaler”. Vi mangler bare at indtage faciliteterne lidt mere. Nu flyttes sommerdansen derhen, og vi 
flytter også vores bestyrelsesmøder dertil. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik oprettet nogle skabe 



eller lignende til nogle af foreningens ting. Vores store lydanlæg skal vi prøve at installere der, da 
Multihuset mangler noget lydanlæg. Folk og Fæ vil gerne søge midler til nyt udstyr. Evt. også i 
samarbejde med Multihuset. Så måske kan foreningens anlæg få fast adresse i Multihuset. Det vil 
helt sikkert være bedre end at stå hos mig! Vi skal selvfølgelig kunne hente og bruge det efter 
behov, indtil en bedre løsning findes.

Vi kommer også til at indgå i en rengøringsturnus. Vi skal – sammen med Folk og Fæ - rengøre den 
lange gang /fællesområde + de 2 vindfang ca. 2 gange årligt.

Vi har diskuteret om vinterdansen også skal til Multihuset, men da Østerlars Sport har folkedans 
samme sted, vil vi i stedet søge Vestermarie skoles gymnastiksal, så vi forhåbentlig fremover har 
det lokale mandag til baldans og tirsdag til folkedans. Vi ved selvfølgelig ikke endnu, om det vil 
blive bevilget.

Jeg er ellers optimist og fuldt overbevist om, at man skal have ”jahatten på”, være positiv, altid 
fortælle den gode historie, o.s.v. Det blev en rigtig svær øvelse i denne vintersæson. Vi havde ellers 
en god sæson med pæn tilgang i 2016 / 17, og håbet var, at vi kunne lave lidt niveau delt 
undervisning i 17 /18, hvis vi blev bare lidt flere. Det gik stik modsat. Vi var næsten 3 kvadriller, og
nu er vi måske 2 kvadriller, men med meget fravær, så vi tit kun er 5-6 par til dans om tirsdagen.

Det ser stort set lige så skidt ud hos baldanserne.

I den sidste måneds tid har der heldigvis været lidt gode oplevelser.

Med Asbjørn i spidsen – og i øvrigt afledt af ”Folkedanskernes” besøg ved dansedagen 2017 – er 
det lykkedes at samle en del unge mennesker til folkedans. Vi har i hvert fald kontakt til ca. 15 -20 
unge, der har vist interesse for dansen. Det er meget spændende, om vi får etableret et fast 
ungdomshold.

Vi har haft familiedans eller dans for store og små på Højskolen i et par år. Da tilslutningen ikke har
været overvældende besluttede vi at droppe det i vinteren 2017/18. Men jeg kunne vist ikke helt 
lade være alligevel.

I Multihuset har vi været medarrangør ved fællesspisning. I første omgang med musik og 
fællessang, men efterhånden fik vi også dans på programmet. Fredag d. 2.februar tog vi et lidt større
skridt og inviterede til familiedans før spisningen. Multihuset oplevede rekord stor tilmelding til 
fællesspisning. 83 – hvor det hidtil højeste antal var omkring 50. Mange af dem mødte kl. 17 i 
gymnastiksalen og mindst 30 i alle aldre hyggede sig på dansegulvet i 45minutter, og fik god appetit
til middagen.

Det var en succes. Vi har allerede overvejelser om at udbygge samarbejdet til disse fællesspisninger 
nogle gange om året. Det bliver spændende at se, hvad det kan føre til.

Så nu er ”jahatten” tilbage på sin plads igen.

Vi havde også et succesrigt valsekursus med Per Jensen. Det fører til, at vi prøver noget lignende 
med et polkakursus i år. Første gang 30.september.

 Blandt succeshistorierne hører også DGI dans og musik's initiativer med danseworkshops i 
Multihuset, og senere med julemarked i DGI-hallen, begge gange med flotte besøgstal. Så de vil 
gøre det igen.

Multihuset vil også arrangere fritidsfestival igen. I år d. 9.juni. Det er også et godt sted at vise sig 
frem!

 Vi har været afsted på Frilandsmuseet et par gange. Vi er også velkommen til at deltage med dans i 
Tivoli i år d. 9.september. Region Hovedstaden vil meget gerne allerede nu have tilmeldt hold, men 
jeg synes, det er vanskeligt at tage stilling til nu. Kom gerne til mig og fortæl, hvis der er stemning 
for, at vi tilmelder et hold. I kan godt blive skrevet på en liste for deltagelse i aften. Så ser vi, om det
giver nok interesse til at lave et hold. Man kan også tilmelde sig et regionshold, men der er lidt 



udfordringer med at rejse til nogle fællestræninger.

Vi oplever et paradoks! Vores medlemmer vælger at danse i idrætsforeningerne om vinteren. Det 
var fint nok, da vi startede begynderhold om tirsdagen, og holdet voksede. Som nævnt begyndte vi 
at lægge planer, så vi kunne niveaudele undervisningen. Planer om en 3-trins aften på 3 x 45 
minutter, hvor trin 1 var begynderundervisning, og så kunne sværhedsgraden øges for hvert trin, så 
de dygtigste dansere også fik lært nye og sværere danse. Men vokseværket stoppede, og vores mere 
øvede tirsdagsdansere søger til Klemensker.

 Det er Bornholms Folkedansere, der lægger et stort arbejde i at finde nye dansere, men det er 
idrætsforeningernes dansehold, der får nettotilgangen på danseholdene. Det er altså lidt mærkeligt. 
Forhåbentlig beholder vi alle som medlemmer.

Hvad gør vi forkert? Hvorfor kan vi ikke fastholde danserne på vores hold om tirsdagen? Er det 
fordi danserne oplever at skulle starte forfra ved hver sæsonstart, fordi der kommer nye dansere 
ind? Er det fordi vi synger sange fra Klippeøens sange i kaffepausen? Eller er der andre 
forklaringer?

Jeg har haft kontakt med Mikkel, der er der fremtidige leder af Gården og Melstedgård.

De ønsker fortsat vores bidrag med dans og musik. Det blev understreget, at man ønskede at øge 
formidlingen. Jeg kan lige indskyde, at vi har en plan om at lave en dansehistorie, der hedder ”En 
Markedstur”, som en del af opvisningsprogrammet i år. Folk og Fæ er i fuld gang med at indsturere 
musikken, og så skal der puttes noget dans – og måske lidt drama – oveni. Det faldt i særdeles god 
jord på Melstedgård, da det jo netop åbner for mere formidling. Også vores kaffedrikning på salen 
kan blive genstand for formidling på en eller anden måde. Måske skal der også serveres andet end 
kaffe og kage. Hvad vil I sige til at blive udsat for en servering med sild og snaps i stedet? Jeg ved 
ikke, om det bliver virkelighed, men det var blandt de tanker, jeg blev præsenteret for.

Jeg vil gerne igen i år slå et slag for at få medlemmer afsted til forskellige kurser. Instruktørkursus, 
inspirationskursus, dragtsyningskursus, spillemandskursus, dansekursus o.s.v.

De medlemmer, der tager afsted, henter inspiration og gejst hjem til øen. De er samtidig med til at 
synliggøre Bornholms Folkedansere som en meget aktiv forening. Jeg håber fortsat, der er 
medlemmer, der vil drage ud og lære nyt og hente ny inspiration. Det kan varmt anbefales. Vi vil 
støtte alt det, vi kan

Vi mangler stadig en, der vil overtage salgsmaterialer.

I det hele taget, har vi af og til brug for udvalgsmedlemmer. Så har du lidt tid og energi til den slags 
ting, er du meget velkommen.

Vi vil stadig gerne have flere medlemmer. Så derfor denne gentagelse fra sidste år.

Husk at fortælle begejstret om alle de ting, der foregår i foreningen – både her og på landsplan. Og 
fortæl vidt og bredt hvor og hvordan, man kan komme i gang med folkedans eller baldans. Jeg kan 
jo se og høre, at der er en del mennesker, som synes det er sjovt, når de prøver det, og som måske 
bare mangler det sidste lille skub, for at komme i gang.

Tak for et godt år i foreningen. Tak for god opbakning. Jeg synes generelt medlemmerne møder 
godt op til de ting, vi arrangerer, og det er jeg glad for

Kære medlemmer. Jeg vil ønske os alle en god aften med en god konstruktiv debat og en god 
valghandling. Og så håber jeg da, der kan blive plads til lidt dans efter kaffen. De tilstedeværende 
spillemænd spiller uden beregning i aften.

Niels Anker


