
Balladeweekend forår 2017- for børn, unge og deres voksne 

 

Vi indbyder små og store til  
balladeweekend 27. - 28. maj på Broby Gamle Skole  
- to dage fulde af leg og fantasi; ballader, sanglege,  
fortællinger, majstang, dans og levende musik! 

”En ballade er en historie man fortæller, mens man synger”  
(citat et barn fra en balladeweekend) 

Weekenden har fokus på at børn, unge og voksne arbejder  

og leger med ballader (folkeviser) på tværs af alder og musikalske 

forudsætninger. Dette skaber et unikt rum, hvor vi høster frugterne af 
balladernes fællesskabende karakter. 

Denne gang har vi valgt at lade os fortrylle af balladen ”Nøkken”.  
 
I kan alle glæde jer til: 
• Sanglege og børnebal i salen 
• Godnatfortælling 
• Majstang i haven 
 
Der vil – ud over vores fællestid – være fire grupper: 

Yngste-gruppen: Fra 4 til 7-8 år og deres voksne  
Igangsættere: Lotus Gustafsson og Mathilde Mensink 
Lotus og Mathilde inviterer de yngste børn og deres voksne ind i balladens magiske univers. Vi skal 
arbejde med den smukke ballade om Nøkken (Åmanden), og vores tid sammen vil bl.a. fyldes med 
fortælling, sang, dans og musik. Vi glæder os til at dele en eventyrlig og kreativ weekend i 
fællesskab med jer.  
 
Mellem-gruppen: Fra ca. 8 år  
Igangsættere: Dorte Andersen, Henrik Larsen og Karen Poulsen 
Mellemgruppen skal mødes med Dorte, Karen og Henrik i Nøkkens verden og på forskellige måder 
lege med at gøre sangen, dansen og historien til ét.  
 
Unge-gruppen: Er du hverken barn eller voksen, skal du være med i ungegruppen  
Vært: Frederik Mensink  
Frederik byder velkommen til en weekend, hvor man inspirerer hinanden og nyder hinandens 
selskab med balladerne og dansen som samlingspunkt. Medbring dig selv, dit gode humør og evt. 
en ballade eller andet, du har lyst til at dele. 

Voksen-gruppen  
Vært: Kenneth Staben 
I denne gruppe er det balladerne der er i centrum, så vi kommer til at synge og danse en del. Hvis 
du har en ballade, som du gerne vil arbejde med, så tag den med. Jeg kan ikke love, at vi når dem 
alle. Voksengruppen skal i år klargøre og opsætte majstangen om søndagen. 

I køkkenet vil I bl.a. finde Merete Mensink som køkkenkoordinator. 

 
Tovholdere Anette Lundby, kontakt & praktisk koordinator: anettelundby@gmail.com  
og Anja Hvidberg, spørgsmål vedrørende tilmelding: anja@hvidberg.dk  

mailto:anettelundby@gmail.com


Praktisk information 
 

Tid 
Lørdag d. 27. maj - indkvartering fra kl. 10. Kl. 10.30 samles vi alle til kaffe/te, saft og 
weekendens balladeopstart. 
Søndag d. 28. maj - vi slutter, så man kan nå et tog ved 16-tiden. 

Sted 
Broby Gamle Skole 
Suserupvej 55 
4180 Sorø 
tlf. 5764 8362 

Tilmelding 
https://buba17.registrering.nu 
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 11. maj 2017! 

Alder 4 år og op ellers ingen begrænsning. 

Pris 
Medlemmer af Folkekulturværkstedet 400 kr. for voksne  
og 250 kr. for børn og unge op til 25 år.  
(Børn og unge op til 25 er omfattet af forældres medlemskab).  
Ikke-medlemmer 450 kr. for voksne og 300 kr. for børn og unge.  

Betaling 
Overfør beløbet for deltagelse til Broby Gamle Skole via netbank  
Reg.nr: 1551  Konto: 2400499 
Skriv i meddelelse til beløbsmodtager: BUBA2017 + alle navne som indbetalingen 
omfatter. Det letter vores administration. 

Du er først endelig tilmeldt, når du har betalt - vi bruger ”først-til-mølle princippet”. 
Medlemmer af Folkekulturværkstedet har fortrinsret. 
 
Medlemskab koster 345 kr. for par/familie, 230 kr. for enkelt voksen og  
115 kr. for enkelt ung under 25 år.  
Læs om indmeldelse og kontingent her: http://www.bgsbroby.dk/foreningen.htm 

Praktisk 
Vigtigt medbring madpakke til frokost lørdag! 
Drikkevarer kan købes på stedet, betales kontant eller med MobilePay 
Der er praktiske opgaver til alle omkring madlavning, oprydning osv.  
I skriver jer på en opgaveliste, når I kommer lørdag. 
 
• De tilmeldte sover fordelt på tre sovesale. 
• Der er madrasser til alle. Obs! de fleste på gulvet.  
• Husk lagen, sovepose/dyne og pude. 
• Praktisk og varmt tøj, gerne flere tynde lag uld. 
• Dansesko/indendørs sko. 
• Evt. pude til at sidde på, og meget gerne instrumenter. 
 
Broby Gamle Skole 
Skolen er en hyggelig ramme om børneballaderne. Temperaturforskellen i de 
forskellige rum er stor. Husk en tynd uldtrøje og indesko. Gulvene er kolde og kan 
være glatte, hvis man løber rundt på strømpesokker. Der hører en pragtfuld gammel 
have til stedet, hvor vi søndag skal fejre majstangsfest. Husk derfor praktisk udetøj. 

Kærlig hilsen på vegne af igangsætterne 
Anja Hvidberg og Anette Lundby 
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