
 

 

27.-29. januar 2017 
 

Balladegruppen af 86” indbyder til Balladeseminar 2017 på Broby Gamle Skole! 

Med dette års Balladeseminar ønsker vi ”at vende tilbage til rødderne” - at skabe et træf hvor vi 
mødes for at udveksle idéer, viden og erfaringer med hinanden.  

I år vil vi veksle mellem ”fællestid” og ”gruppetid”. Der vil være mulighed for at vælge én af i alt 
5 workshops, og vi har inviteret 5 inspiratorer, som vil give hver deres bud på metoder til at 
arbejde med ballader. 

Det primære formål er, at så mange forskellige balladefolk som muligt bidrager med det de kan i 
trygge rammer. Vi håber, at I får lyst til at prøve grænser af for jer selv med balladestoffet i de 5 
workshops, og får mod på at byde ind, når vi alle er samlet i fælles forum. 

Sidst, men ikke mindst – vi glæder os til en weekend med masser af sang, musik, dans og dejligt 
samvær! 

 
Balladetræf 2016. Foto: © Franseska Anette Mortensen. 

 

Gruppe 1 med Tippe Molsted 

Denne gruppe vil arbejde med detaljerne og henvender sig til sangere, der allerede kan synge en 
ballade. Det bliver sådan lidt masterclass-agtigt, og jeg går til hver enkelt af jer og arbejder med 
jeres udtryk. Det kan være det sproglige, rytmen, arbejde med at begynde og slutte balladen i 
stemme og krop, det kunstneriske udtryk osv. Vi kommer både til at arbejde i hele gruppen og to 
og to. Der er meget at lære, også når det ikke er din ballade, der er i ”ilden”, og vi kigger på en af 
de andre sangeres udtryk. Der arbejdes både med sangballader (ballader, der synges til at lytte 
på) og danseballader (hvor vi gerne vil signalere dans gennem vores sang). Vel mødt   



 

 

Gruppe 2 med Morten Musicus Pedersen 

"Ballade for begyndere" er for jer, der har lyst til at synge, men enten er nye eller ikke er helt 
trygge ved at synge for andre. Vi vil med kærlig tålmodighed og stor overbærenhed synge 
sammen, og hvis det er din lyst, kan du i denne gruppe prøve at synge for. Det er altså både for 
jer, der gerne vil øve det med at synge omkvæd højt, og så for jer, der gerne vil prøve at synge 
versene - eventuelt et par stykker sammen. Jeg finder nogle egnede sange, men hvis I selv har 
sange, I ønsker at gå i kødet på, så vil jeg bede jer fortælle mig, hvilke sange det er. Mail til 
morten@musicus.dk   

 

Gruppe 3 med Leif Varmark 

Vi diskuterer, analyserer og lærer balladen Karl Høvding. Se, hør og forbered dig på 
www.balladeskolen.dk/dgf389.htm  

Måske bliver der tid til andre små spidsfindigheder... 

 

Gruppe 4 med Kirstine Jensen 

Dansens væsen og vigtige rolle i forhold til den totale ”balladeoplevelse”. Vi skal arbejde med, 
hvordan vi kan opnå en følelse af, at hele kæden danser sammen, og hvordan vi kan understøtte 
sangen med kroppen ligesom med stemmen. Vi tager sikkert også en afstikker til pardansen, 
hvorfra der er meget inspiration at hente til kædedansen og omvendt. 

 

Gruppe 5 med Frederik Mensink  

Balladen som stilart - fra kæde til orkester. 

Hvordan spiller man ballademusikken på instrumenter? 

I værkstedet vil der blive arbejdet med at overføre dansens ”feeling” og rytmik, samt 
balladesang-teknik til instrumentalmusik. 

 

Tid:  Fredag den 27. januar, indkvartering fra kl. 18  
til søndag den 29. januar ca. kl. 14. 

Sted:  Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø. Tlf. 57 64 83 62.  

E-mail: jfa@bgsbroby.dk og hjemmeside www.bgsbroby.dk 

Pris:  Medlemmer betaler 800 kr. per person for deltagelse, ophold og mad.  
For ikke-medlemmer af Folkekulturværkstedet er prisen 900 kr.  
Ungdomspris op til 25 år er 650 kr. /750 kr. for ikke-medlemmer. 

Tilmelding: Tilmeld dig på nettet: http://ballade17.registrering.nu 

INDEN den 8. januar 2017.  

Samtidig indbetales deltagergebyret til Broby Gamle Skole via netbank:  
Registreringsnummer: 1551 Konto: 2400499 
HUSK at skrive Ballade17 og navn på alle deltager(e), som betalingen vedrører.  

Praktisk: Der vil være et let aftensmåltid fredag fra kl. 18.30. Vin, øl og vand kan købes på 
stedet. Kl. 19.30 er der fælles velkomst.  

Medbring lagen og dyne/sovepose, inde sko samt praktisk & varmt tøj og 
ikke mindst instrumenter. 

Vi er så heldige at have et stærkt hold af frivillige, der har sagt ja til at 
påtage sig køkkentjansen. Alle deltager i øvrigt i de praktiske opgaver i 
forbindelse med madlavning, opvask og rengøring. Det går som en leg! 

Mange hilsner fra arrangørerne, som i år er: 
Anja, Frederik, Merete, Nanna-Beth og Kenneth 
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