
Landsforeningen Danske Folkedansere 
Region Syddanmark 
Danseudvalget 
 
 
 
Vi har herved fornøjelsen at indbyde til 
 
INSTRUKTØRASPIRANTKURSUS for alle Regioner 
 
Den 7.-09. november 2014 
i Gårslev Sognegård Skolegade 22, Gårslev, 7080 Børkop 
 
Danser du folkedans og overvejer du, om det ville være noget for dig at blive instruk-
tør? 
Eller har du allerede undervist en lille smule og vil gerne have vejledning til at ”komme 
videre”? 
Så er dette kursus uden tvivl lige noget for dig! 
 
Du vil lære at læse en dansebeskrivelse og omsætte ord på papir til trin på gulvet. Du vil få tildelt opgaver i 
form af danse, som du skal instruere dine medkursister i, ligesom du sammen med de andre instruktøraspi-
ranter vil stå for legestuen lørdag aften. Der vil selvfølgelig være en instruktør og et par spillemænd på kur-
set, som vil ”holde dig i hånden” hele vejen igennem forløbet.  
 
Er du folkedanser, og har du lyst til en weekend med masser af dans - og muligheder 
for at bakke op om de kommende instruktører? 
Så er dette kursus uden tvivl lige noget for dig! 
 
Dansere er en uundværlig del af instruktøraspirantkurset. Aspiranterne har nemlig brug for nogle at ”øve sig 
på”, og selv om danserne ikke formodes at hjælpe aspiranterne alt for meget med deres undervisningsopga-
ver, vil de alligevel være en uvurderlig støtte for instruktørspirerne. 
 
 
Praktiske oplysninger: 
 
Ankomst  Fredag den 7. november kl. 17.00-18.00, 

(der vil blive rundsendt en deltagerliste ved afslutning af tilmeldingsfristen, så 
transport / samkørsel evt. kan aftales indbyrdes). 

Afrejse  Søndag den 09. november kl. 15.00 
Instruktører  Lone Schmidt, Padborg, Dorthe L. Jørgensen, Lyngså og Tom Elbert, Gjern 
 
Kontaktpersoner  Christian Jensen, Binderupvej 25, 6091 Bjert, tlf. 21453116, c-j@stofanet.dk  
  Lone Schmidt, Stagehøjvej 55, 6330 Padborg, tlf. 21606845, lone.schmidt@mail.dk
  
Kursuspris Aspiranter 800 kr. LDF foreningsmedlemsrabat 150 kr. 
 LDF pris 650 kr. 
  
 Dansere 600 kr. LDF foreningsmedlemsrabat 150 kr. 
 LDF pris 450 kr. 
 
  Prisen inkluderer ophold, forplejning samt div. kursusmateriale. 
 
Indkvartering  I klasselokaler på Gårslev Skole, Luftmadras, sovepose/sengetøj, håndklæder og 

skiftesko skal medbringes. 
 
Tilmelding  Tilmeldingsblanketter mv. kan rekvireres hos kontaktpersonerne eller downloa-

des fra region Syddanmarks hjemmeside under www.folkedans.dk. Tilmelding 
og betaling skal finde sted senest tirsdag den 21. oktober 2014. 

  HUSK, tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget. 
  Konto: Reg.nr.1551 konto nr. 4391 706 625   
 
Legestue lørdag              Efterårslegestue i samarbejde med Gårslev Folkedansere og spillemænd kl. 19,30  
 
 
Vi vil gerne opfordre regioner og lokalforeninger til at bakke op om kurset ved at sende 
så mange aspiranter afsted som muligt, så vi kan sikre os, at man også i fremtiden kan 
lære at danse dansk folkedans. 


