
Har du spørgsmål bedes du venligst kontakte 
os på danseogspillemandskursus@outlook.dk

Vi glæder os til at se dig! 
 
Sdr. Felding & Omegns Folkedanserforening
og Dans Danmark

Sponsorer: 
Spillemandskredsen - DanOrganic

Skjern Bank - Dagli’ Brugsen i Sdr. Felding
Kvik - Vestjyllands Andel  

Arrangeret af: Sdr. Felding & Omegns Folkedanserforening - Dans Danmark

Danse- og spi l lemandskursusDanse- og spi l lemandskursus
i Sdr. Feld ingi  Sdr. Feld ing  

  for børn & ungefor børn & unge

  4. - 5 . februar 2023



Er du mellem 4 og 25 år? Så glæd dig til et fedt og spændende danse- & spillemandskursus 
for børn & unge i Sdr. Felding d. 4. – 5. Februar 2023. 

I år forsøger vi med et nyt program, som er sprængt fyldt med fede oplevelser, hvor der 
eks. er gratis bal med FUG for deltagerne om aftenen. Dagens kursus byder på en masse 
dygtige instruktører og vi har lagt os i selen for at lave et godt program. Vi glæder os til en 
dejlig dag med dans, musik, fællesskab og godt humør! Vi håber, at du vil komme og tage 
dine venner med til et fedt danse- & spillemandskursus d. 4. – 5. Februar 2023.

Kursusprogram for Kursusprogram for 
Spillemænd & Dansere:Spillemænd & Dansere:

Kl. 09.00 - 10.00 Indkvartering
Kl. 10.30 - 12.00 Spil og dans på holdene
Kl. 12.00 - 13.00 Frokost
Kl. 13.00 - 14.15 Spil og dans
Kl. 14.15 - 15.00 Aktiviteter på tværs
Kl. 15.00 - 15.30 Saftevand, kage og kaffe
Kl. 15.30 - 17.00 Spil og dans
Kl. 17.15 - 17.45 Koncert og opvisning
Kl. 18.00  Aftensmad

Dansekursus: 

Dans og leg for 4-7 år: 
(Forældre og bedsteforældre er velkomne 
til at deltage på holdet)
Instruktør: Helle Pedersen
Spillemænd: Vibeke Smidt

Dans for 8-13 år: 
Instruktør: Johannes Bording Jørgensen og 
Hanne Bording Jørgensen
Spillemænd: Arne Jørgensen

Ungdomsdans 14-25 år: 
Instruktør: Nathasja Hansen og 
Asbjørn Melvej 
Spillemænd: Peter Smidt og Jan Ilsø

Spillekursus: 

Spil og leg fra 4-8 år: 
På dette kursus kan alle være med. Der vil 
være rytmeinstrumenter til rådighed, hvis 
man ikke selv spiller på et instrument. Der-
udover vil dans, leg og andre aktiviteter 
indgå, som en del af kurset. 
Instruktør: Lene Sand Nielsen (Klarinet) 
og Maiken Sand Nielsen (Tværfløjte, bas, 
guitar og trommer)

Spillekursus fra 9-13 år: 
Instruktør: Dorthe Hoffland (Harmonika) 
Aksel Sand Nielsen (Bas)

Spillekursus fra 14-25 år: 
Instruktør: Rasmus Nielsen (Violin)

Nodemateriale tilsendes ca. 2 uger før kurset.

Aftenprogram:Aftenprogram:

Kl. 19.30 - 21.00 Bal med FUG 
Kl. 21.00 - 21.30 Kaffepause med koncert  
                          og opvisning
Kl. 21.30 - 23.30 Bal med FUG
Kl. 23.30 - 24.00 Natmad                
Kl. 24.00 - ?  Natdans

Morgenprogram søndag:Morgenprogram søndag:

Kl. 08.00 - 08.45  Morgenmad
Kl. 08.45 - 09.15 Afskedssang
Kl. 09.15 - 09.30  Oprydning
Farvel og på gensyn

Praktiske informationer - Tilmeldning og priserPraktiske informationer - Tilmeldning og priser

Til og med 13 år: Til og med 13 år: 
Kursus uden overnatning inkl. alt forplejning:    175 kr. 
Kursus med overnatning inkl. alt forplejning:    225 kr. 

Fra 14 år og opefter:Fra 14 år og opefter:
Kursus uden overnatning inkl. alt forplejning:  250 kr. 
Kursus med overnatning inkl. alt forplejning:   300 kr. 

Forældre deltagelse:Forældre deltagelse:
Frokost / Aftensmad / Natmad / Morgenmad    40 kr. 
(Pris pr. måltid)  

Bal med FUG:Bal med FUG:
Entré til bal med FUG (gælder ikke kursister og forældre) 100 kr. inkl. kaffe/kage
Tilkøb af natmad (Gælder ikke kursister)   40 kr. 
For flere informationer om bal med FUG - hold øje med begivenhed på facebooksiden. 

Tilmelding åbner 21. november 2022 - seneste tilmelding: 15. januar 2023

Indbetaling og online tilmelding:Indbetaling og online tilmelding:
Oplys navn og adresse på alle deltagere ved indbetaling. Konto: 7625-2342191
Tilmelding sker online på hjemmesiden www.sdr-felding-folkedans.dk

OBS: Der vil være mulighed for at købe slik, sodavand m.m. i slikboden fra kl. 18.30

Program for kursetProgram for kurset

Lørdag og søndag den 4. - 5. februar 2023Lørdag og søndag den 4. - 5. februar 2023
Sted: Sdr. Felding Skole, Skolegade 31 - 7280 Sdr. Felding

Følg os på       Danse og spillemandskursus i Sdr. Felding 


