Invitation til

BALLADESEMINAR
i Broby
29. – 31. januar 2016
Danmarks Gamle Folkeviser (DgF) er en enestående samling af ballader, som er
indsamlet og nedskrevet siden 1500-tallet og frem til omkring 1900-tallet.
Disse ballader (historier på vers) har siden 1986 været udgangspunkt for
balladearbejdet i Folkekulturværkstedet på Broby Gamle Skole. De er blevet
udforsket og levendegjort med børn, unge og voksne i alle aldre, ved
udklædning, teater og malerier, og ved sang, dans og musik.
Det årlige Balladeseminar er et unikt møde mellem professionelle og amatører
og et vigtigt omdrejningspunkt for Folkekulturværkstedets aktiviteter, som
derudover består af koncerter, baller, foredrag, workshops og arrangementer
for børn.

Årets balladetræf:
Balladen Elverskud under "lup", Itys Gjaldbæk
Fødderne skal "synge" og munden skal "danse" - danseteknik
og dans til sang, Dorte Munch Nielsen og Henrik Larsen
Præsentation af årets instruktører og deres workshops:
Balladen Elverskud under "lup"
Itys Gjaldbæk
Instruktør Itys Gjaldbæk har brugt sangene og balladerne siden 1972
og har fulgt utallige seminarer og kurser som gæst og elev i Folkemusikhuset i Hogager. Hun har fulgt udviklingen fra 70'ernes trampedans og "firkantede" ballade sang og skrål til den langt mere nuancerede brug af balladen, som vi ser i dag. Hun har senest været lærling hos Anelise
Knudsen, der sammen med Thorkild Knudsen i 1995 udgav tobindsværket "Seks indgange til balladen".
Hendes ambition for weekenden er at vise, hvad et mester/lærling forhold kan føre til i arbejdet med at
formidle historien, altså balladen. Vi skal fordybe os i enkelte vers og prøve forskellige sværhedsgrader i
fremførelsen i en given "puls", som kan bruges til dans. Og hvis der er tid, finde frem til individuelle
udtryksformer til at fremføre historien om Elverskud på.

Fødderne skal "synge" og munden skal "danse" - danseteknik og dans til sang
Dorte Munch Nielsen og Henrik Larsen
Instruktørerne har begge solide rødder i dansk folkemusikmiljø og stor interessere for balladedans.
Dorte Munch Nielsen er danser, sanger og musiker med erfaring inden for både folkedanserforeningerne,
gammeldans-traditionen og balladerne. Hun har bl.a. danset på forskellige opvisningshold, undervist
børnehold i folkedans, spillet til gammeldans i flere orkestre og er uddannet musiklærer. Hun lægger vægt
på bevidsthed om dansen og sammenhængen mellem musik/sang og dans.
Henrik Larsen har danset, sunget, spillet og undervist i dans i mere end 20 år. Han arbejder meget med
kroppen i dansen, på den måde forstået, at det er kroppen, der danser, og ikke kun fødderne. Han er meget
optaget af kropsbevidsthed, vægtoverføring, balance og dansefærdigheder hos den enkelte danser, sådan at
man med sin dans kan give sangen/musikken et kropsligt udtryk, så den understøttes, og derved skabe
spænding og intensitet i helheden - sang, musik og dans.

Indhold og form
Vi samles om balladerne i deres forskellige former, indhold og udtryk. Stemme – sang – krop, eller ordene –
tonerne – dansen. Stikord: Nærvær, energi, spændstighed, artikulation, træne mund, træne dansekrop og
parathed. Alle arbejder med de samme input. Det vil sige, at der ikke i år laves opdelte arbejdsgrupper med
hver sit felt.

Tid
Fredag den 29. januar, indkvartering fra kl. 18, velkomst kl. 20
til søndag den 31. januar ca. kl. 14.30

Sted
Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø

Tilmelding
Du skal tilmelde dig på internettet http://ballade16.registrering.nu
Klik på fanebladet ”Tilmelding”. Udfyld og afslut!
Obs! Du skal registrere hver deltager for sig!
Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 13. januar 2016!
Efter din tilmelding modtager du program og deltagerliste.

Betaling
Betal ved at sætte 775 kr. (625 kr. for unge under 25) ind på Broby Gl. Skoles gironummer:
2400499 (kortart 01) Brug samme navn i indbetalingsangivelsen som i tilmeldingen - skriv alle navne,
hvis indbetalingen dækker flere personer. Beløbet dækker deltagelse i weekendens workshops, mad og
overnatning. Drikkevarer købes på stedet. Prisen er for medlemmer af Folkekulturværkstedet Broby Gl.
Skole. Ikke-medlemmer betaler 100 kr. mere, og man kan selvfølgelig melde sig ind i forbindelse med sin
tilmelding og dermed deltage for medlemspris.

Medlemskab
Medlemskab koster 345 kr. for par/familie, 230 for enkelt voksen og 115 for unge under 25.
Kontakt Jørgen From på 57 64 83 62 for indmeldelse.

Praktisk
Der er praktiske opgaver til alle omkring madlavning, oprydning osv.
I skriver jer på en opgaveliste, når I kommer fredag.
 De tilmeldte sover fordelt på tre forskellige sovesale.
 Der er madrasser til alle. Obs! de fleste på gulvet.
 Husk lagen til at beskytte madrassen og sovepose eller dyne/pude.
 Tag praktisk og varmt tøj, gerne flere tynde lag uld.
 Det er vigtigt med dansesko/indendørs sko/varme sokker!

Kontakt
Har du problemer med tilmeldingen, så kontakt anja@hvidberg.dk
Vil du vide mere om arrangementet, kontakt anettelundby@gmail.com

Vel mødt!
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