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Miguel Angel Utreras Imilmaqui fra Chile 
kommer til Broby Gamle Skole lørdag den 22. oktober kl. 20 

 



 

Weekend med dansk og bretonsk 
kædedans 14.-16. oktober 2005 

på Broby gl. Skole i Sorø og 
Strandgade 14 i Skælskør 

 
Vi vil gerne invitere til weekend med 
sang til kædedans, hvor der er besøg af 
de to sangere Annie Ebrel og Marcel 
Guilloux fra Bretagne. 
 
Annie og Marcel var her sidst i 1995, hvor 
de også lavede kursus og danseaftener med 
kædedans. Begge er vokset op med en 
stærk tradition for sang til kædedans. De 
har udgivet plader og er kendte i Bretagne 
for en unik syngestil. De er også to menne-
sker med en god portion humor, som glæ-
der sig ved et godt samvær omkring musik, 
dans og god mad. 
 
Weekenden starter fredag aften med et 
arrangement i Strandgade 14, Skælskør 
fra kl. 20-22, hvor vi laver en byttehandel 
med sang og kædedans. Her er offentlig 
adgang, hvis nogen har lyst til at høre / 
danse kun denne aften. (Entré: 40 kr. 
voksne  20 kr. børn og pensionister). Der-
fra køres til V. Broby ved Sorø hvor re-
sten af weekenden foregår. Fælles trans-
port til Broby gl. Skole. Weekenden slut-
ter med et åbent hus på Broby gl. Skole 
kl. 14 med offentlig adgang, samme pris 
som i Skælskør.  
Arr.: Folkekulturværkstedet i Broby og 
Center for Folkekultur – Skælskør.  
 
Tilmelding senest den 7/10 ved indbeta-
ling af 500 kr. på giro 2759365 (Broby gl. 
Skole).  
Se vedlagte invitation.  
Yderligere oplysning  
Tippe        tippe@molsted.dk     55451501 
eller Gitte gittejack@tiscali.dk  96412409 

En aften med etnisk musik, sang og 
dans fra Chile, Grønland, Rusland, 
Norge og Danmark 
Lørdag den 22. oktober kl. 20. Bro-
by Gamle Skole. 
 
Byttehandel mellem med sangere, dansere, 
skuespillere og musikere fra forskellige et-
niske kulturer: Zganiich v. Sergeevna, Ne-
net, (russisk), Kotsubanskaja Olga 
Mikhajlovna, Komi (russisk), Jens Eli 
Nayhan Davidsen, Grønland (enuit), Toril 
Jahansen, Nordnorge (same)  
Miguel Angel Utreras Imilmaqui Chile 
(mapucheindianer) Tippe Molsted, Dan-
mark. 
 
Miguel Utreras er vokset op med ritualer, 
sang, dans, musik og fortælling som en na-
turlig del af livet. Han har opsøgt de gamle 
indianere i sin kultur og har lært af dem. 
Miguel bor og arbejder i Norge hvor han 
har Teater Renü. I øjeblikket arbejder han 
med et projekt med etnisk scenekunst. Pro-
jektet er en udveksling - et møde i sang, 
dans, teater og musik mellem folk fra Grøn-
land, Rusland, Norge, Chile.  
 
At lave en byttehandel er en form som 
Odinteatret har brugt i snart 40 år. En byt-
tehandel går ud på at de tilstedeværende 
”bytter” sange, danse, musik og historier 
med hinanden. 
I virkeligheden har Odinteatret givet navn 
til en ældgammel og naturlig måde at være 
sammen på. Man mødes og bidrager til 
samværet med det man har lyst og er god 
til: en sang, et stykke musik osv. I Vestjyl-
land kalder man dette ”at give til bedste”. 
 
Entre: 40 kr. Børn 20 kr.  
Spisning og Byttehandel: 120 kr. Børn 60 
kr.



 

Mette og Charlotte spiller  
Benny-melodier 
 
 Broby Gl. Skole holder  
ÅBENT FOLKEMUSIKHUS  
Søndag d. 9 oktober kl. 14 -17. 
 
En CD med "I Anledning Af melodier" af 
Benny E. Andersen præsenteres. 
Den er indspillet af Mette Kathrine Jensen 
på harmonika og Charlotte Støjberg 
Schmidt på klaver. De har selv valgt melo-
dierne ud og har arrangeret dem.  
Musikerne er med i Broby og vil spille 
numre fra Cd’en live.  
Benny er der også 
 
Mette er uddannet på folkemusiklinien på 
Odense Konservatorium og allerede meget 
rutineret blandt spillemænd og -koner. 
Charlotte er uddannet på universitetet. 
 
Der kan købes kaffe og kage og øl og vand 
til rimelige priser. 
 
Broby Gamle Skole Suserupvej 55, 4180 
Sorø tlf: 57648362 
 

Åbent Folkemusikhus 
med  
Dennis og venner 
med sang 
og måske 
en svingom 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag d. 4 december 2005 kl. 14-17 

på Broby Gamle Skole 
 

 
Musik og dansetræf 
Med udgangspunkt i forholdsvis enkel dans og 
musik er der på dette kursus mulighed for at få 
nogle rigtig gode erfaringer om, hvilken virk-
ning musikken har på dansen, og hvor meget 
dansen betyder for musikken. 
De fleste dansere har oplevet den store glæde 
det er, når dansen går let og glidende, og mu-
sikken løfter én af sted over gulvet. Mange 
dansere har også oplevet det modsatte - at 
musikken kan spille én træt og at dansen slet 
ikke kommer til at fungere. 
Rigtig mange spillemænd har oplevet, hvor 
dejligt det er at spille, når musikken virkelig 
swinger, og dansernes humør smitter af på 
den musik man spiller. Men der er også man-
ge spillemænd, der har oplevet, at danserne 
ikke rigtig har lyst til at danse, og det derfor 
kan blive kedeligt at spille. 
Vi vil derfor arbejde med de kvaliteter og mu-
ligheder i dansen og musikken, som gør at 
både dansere og spillemænd kan få en større 
fælles tilfredsstillelse i samværet omkring mu-
sik og dans. 

• Hvordan - og hvorfor - kan samværet 
omkring musik og dans falde så forskel-
ligt ud? 

• Hvad kan man som danser og/eller spil-
lemand gøre for tilsammen at få flere af 
de gode oplevelser? 

Lyder disse få linjer interessante, så er dette 
kursus værd at deltage i. 
Kurset kommer til at handle om kommunikati-
onen mellem dansere og spillemænd i en mu-
sik- og dansesituation, hvor vi i fællesskab 
skal arbejde med dét, som er udgangspunktet 
for, at danserne får den gode danseoplevelse, 
og spillemændene får den gode spilleoplevel-
se. 
Der er derfor brug for både dansere og spille-
mænd på dette kursus, og alle kan deltage. 
Kurset henvender sig såvel dansere som spil-
lefolk, hvad enten du/I har meget erfaring eller 
slet ingen. 
 
Klavs Pindstrup og Stefan Groot: 
Musik og dansetræf 

Lørdag 12. november 2005 kl 14- 23 
Hele dagen inkl. spisning 175 kr. 
Bal alene (kl.20)  60 kr. – ikke medl. 80 kr.

 
Dennis bliver 60 

 



 

 
 

 

 

 

Kalender for Folkekulturværkstedet  2005 
  

fredag 09 -09 19.30 Bal for de unge på 60   5764 8067 
lørdag 24-09 13.30- Jævndøgnsfest i Fortællehuset (tilmelding) 5854 5727 
fredag 07-10 19.30 Bal for de unge på 60   5764 8067 
søndag 09-10 14-17 Mette og Charlotte spiller Benny-melodier (ny CD) 5764 8362  
Weekend med dansk og bretonsk kædedans 
fredag 14-10 20-22  Byttehandel i Strandgade 24,  Skælskør (entré) 5545 1501 
lørdag 15-10  seminar på Broby Gamle Skole (tilmelding) 
søndag 16-10 14-16  Byttehandel på Broby Gamle Skole  (entré) 
fredag 21-10 19.30  Dinosaurerne med bakkesangerinde 5764 8067 
lørdag 22-10 20  En aften med etnisk musik, sang og dans 5545 1501 
Weekend med børne/ungeballader 
lørdag 29-10   11 -  Børneballader  (tilmelding) 5764 8362 

søndag 30-10     - 15 Børneballader  (tilmelding)  
søndag 06-11 14-17 Åbent Folkemusikhus  med Harmonika 5764 8067 

lørdag 12-11 14-23 Musik og dansetræf med Klavs Pindstrup (tilmelding) 5764 8362 
lørdag 12-11 14-23 Bal med Klavs Pindstrup og Stefan Groot 
fredag 18-11 18-24 Harmonika med spisning 5764 8067 
søndag 04-12 14-18 Åbent Folkemusikhus med Dennis 60 år  5764 8362 
fredag 09-12 19.30 Julebal for de unge på 60    5764 8067 

 
Besøg hjemmesiden   www.bgsbroby.dk 

 

En aften i selskab med Dinosaurerne og bakkesangerinde. 
En rigtig hyggeaften hvor man kan nyde Dinosaurernes iørefaldende musik. 
Deltag i fællessange krydret de kendte og populære bakkesange mm. med Dinosaurerne  
og fhv. bakkesangerinde Gurli Lorentz. 
Der afsluttes med en svingom 
Fredag d. 21. oktober 2005 kl. 19,30 
På Broby Gamle Skole    entre 30 kr 


