
 
BALLADESEMINAR, BROBY 2015  
30. januar - 1. februar 
 

Arrangører 

Tippe Molsted og hendes arbejde og relationer i balladearbejdet 

danner tilsammen grundlaget for årets seminar. 

Ud over Tippe Molsted har følgende sagt ja til at medvirke til at gøre 

ideerne til virkelighed og farve arbejdet:  

Anelise Knudsen, Leif Varmark, Ole Spillemand Jensen og Stefan 

Groot. 

Overordnet strateg for det praktiske og administrative er Merete 

Mensink. 

Indhold og form  

Den kerne vi samles om, er balladerne i deres forskellige former, 

indhold og udtryk. 

Stemme – Sang – Krop, eller  

Ordene – tonerne – dansen    

 

Sang til dans: en melodi – en/to sangere - dansere – omkvæds-

sangere og dem der kommer med tilråb eller på anden vis deltager. 

 

 Hvad sker der med balladen/fortællingen, når dansen er i fokus?  

 Hvad sker der i dansen og fortællingen, når musikken/ droner/ 

toner og flerstemmig sang er i fokus? 

 Hvad sker der i dansen, når fortællingen er i fokus?  

Stikord: Nærvær, energi, spændstighed, artikulation, træne mund, 

træne dansekrop og parathed. 

Alle arbejder med de samme input. Det vil sige at der ikke på forhånd 

er lavet opdelte arbejdsgrupper med hver sit felt. Undervejs kan vi 

dele os op i mindre hold, der på forskellig vis arbejder ud fra de fælles 

øvelser og forsøg, fx med sang til dans. Sang til dans kan også foregå 

på et instrument. Vi kalder det at synge på sit instrument, således 

understreger vi, at det indeholder de samme elementer som at 

synge. 

Tilmelding 

Du skal tilmelde dig på internettet http://ballade15.registrering.nu  

Find priser og kontonummer ved at klikke på fanebladet ”Praktiske oplysninger” øverst på siden. 

Sådan tilmelder du dig: Klik på fanebladet ”Tilmelding”. Udfyld og afslut!  

Obs! Du skal registrere hver deltager for sig! 

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 15. januar 2015! 

  

Vel mødt! 

http://ballade15.registrering.nu/


PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Tid 

Fredag den 30. januar, indkvartering fra kl. 18, velkomst kl. 20 

til søndag den 1. februar ca. kl. 14.30 

Sted 

Broby Gamle Skole 

Suserupvej 55 

4180 Sorø 

Tilmelding 

Klik på fanebladet ”Tilmelding” øverst på denne side.  

Udfyld og gem og tryk Afslut og udskriv. 

Du skal registrere hver deltager for sig! 

 

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 15. januar 2015! 

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. 

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 koster 300 kr. for par/familie, 200 for enkelt voksen og 100 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. 

 Husk lagen, sovepose eller dyne og pude. 

 Der er madrasser til alle, obs! de fleste på gulvet.  

 Tag dansesko/indendørs sko med, samt praktisk og varmt tøj, gerne som flere tynde lag uld. 

 

Kontakt 

Har du problemer med tilmeldingen, så kontakt anja@hvidberg.dk 

Overordnet strateg for det praktiske og administrative er Merete Mensink, meretemensink@live.dk 
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