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www.zenobia.nu
Charlotte Støjberg, piano
Louise Støjberg, sang
Mette Kathrine Jensen, harmonika

TORSDAG 4. OKTOBER KL.19.30
på BROBY GAMLE SKOLE
2007
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Folkemusik TRE DAGE I TRÆK på Broby Gamle Skole
Fredag
9/11
kl. 20-23
Lørdag
10/11
kl. 13-23

Bal med Bugge og Jensen

www.jensen-bugge.dk

Kristian Bugge og Mette Kathrine Jensen spiller op til bal

Entré 50 kr.

Ringen drejer på 30. år.
”Folk kan selv” var ordene og gerningerne i 70’erne. I 1976 stiftedes
Folkemusikhusringen under kraftig indflydelse og inspiration fra Thorkild og
Anelise Knudsen og deres forskning og eksperimenterende praksis.
Nu er Folkemusikhuset i Hogager lukket, og Thorkild Knudsen er død,
men folk synger, danser og spiller videre.
Folkemusikhusringen var og er en bevægelse, som lægger stor vægt på kilderne
og en kulturel praksis med dagligt skabende samvær, der skaber modbilleder til
kommerciel udnyttelse af mennesker. Igennem årene er der mange mennesker
rundt omkring i Danmark, der har haft denne kulturpolitiske vision og har praktiseret og udviklet den på hver deres særlige personlige måde.
Lørdag d. 10 november vil Folkemusikhusringen gerne samle nogle af de mennesker og indbyde alle til en dag, hvor vi på ganske gammel vis kalder kræfterne
sammen og ærer dem.
Dagen starter kl. 13.00 og i løbet af eftermiddagen vil forskellige mennesker, der
har været en del af denne bevægelse og har fået af og givet til den fælles folkemusikalske kultur, fortælle, synge og spille, hvad de har på hjerte. En del af dagen
bliver også en kig ind i fremtiden.
Eksisterer der stadig en bevægelse, der vil noget fælles større?
Hvordan ser den ud? Hvad har vi brug for som mennesker, der gerne vil skabe
meningsfuldt og givende samvær i sjov og alvor.
Vi håber at der ude i landet er mange, der vil være med til denne dag og være med
til at bære glæden og alvoren videre.
Deltagelse i dagen koster 50 kr.
Man kan tilmelde sig til aftensmad som koster 80 kr. (5764 83 62)
Om aftenen laver de tilstedeværende i fællesskab åbent folkemusikhus.
Stefan Groot 86220501

Søndag
11/11
kl. 14-17

Åbent Hus med Harmonikagruppen og ”Lørdag formiddag”
www.brobymusikanterne.dk

Der vil være mulighed for overnatning (50 kr.) Kontakt 5764 8362

Børne-unge-balladeweekend
3-4/11 2007
Vi skal (blandt meget andet) arbejde med
dansen, med balladen Thyge Hermansen og
med Bennys børnesange.
Vi mødes lørdag d.3.november på Broby
gamle Skole, Suserupvej 55,
Der er indkvartering fra kl. 10 og fælles
velkomst kl. 10.45.
Der vil blive arbejdet i fire grupper:
–
ungegruppen vil have Lene
Halskov som inspirator
–
mellemgruppen vil være i gode
hænder hos Malene og Randi
–
yngstegruppen har besøg af
Bennys datter Cecilie og har også
Helle og Lene M som arrangører
–
voksengruppen finder selv frem
til en tovholder for arbejdet.
Medbring madpakke til frokost lørdag,
praktisk og varmt tøj, indesko, sovepose,
lagen og evt. en pude at sidde på. Vi har
madrasser.
Hvis du/I gerne vil med, så skriv – senest
15.oktober - til :
Lene Malmstrøm, Ryparken 166, 1.tv,
2100, Kbh. Ø (tlf: 29 40 96 95).
Angiv navne på voksne og navne + alder på
børn og meget gerne en mailadresse!
Da vi har begrænsede sovepladser så skriv
også, om I vil kunne finde overnatning
udenfor skolen.
Deltagelse koster 225 kr for voksne og 150
kr. for børn og unge (op til 18 år). Pengene
betales i løbet af weekend'en. Vi er fælles
om madlavning og rengøring.
Lene Halskov
Malene Friis-Madsen, Randi Kjær
Helle Varming, Cecilie Andersen
og Lene Malmstrøm,
(Denne indbydelse er sendt ud til personer på børneballadelisten – er du interesseret i at blive optaget på denne liste da ring 57648362 eller
mail bgsbroby@inet.uni2.dk)

Balladeweekend 25-27/1 2008
Det årligt tilbagevendende balladetræf
tilrettelægges af Balladegruppen af 1986
der nu blevet en gruppe under Folkekulturværkstedet. Denne gang er planlægningen
lagt i hænderne på bl.a. spillemanden og
basserallen Ole Jensen, Århus.
Der vil blive udsendt særlig indbydelse til
tidligere deltagere – og hvis du er uden for
den kreds, men gerne vil have en indbydelse så send en mail til
bgsbroby@inet.uni2.dk
Nærmere oplysninger i øvrigt kan fås ved
henvendelse til Ole på tlf.: 8628 1860
Husk også at følge med på Balladeskolens
hjemmeside www.balladeskolen.dk
Dette blad er blevet kraftigt forsinket.
Det var håbet at kunne bringe noget
mere stof.
Af hensyn til de forestående arrangementer er det imidlertid nødvendigt at
sende det ud nu.
Til gengæld vil der så blive samlet
sammen til et større julenummer med
bl.a. referater af sommerugerne, mere
om Folkemusikhusringen, nyt fra Republikken (Fortællehuset). Skriv til os

Fra
harmonikadagene
sommeren 07
(Foto
Leo Grøndal,
Dagbladet)

Kalender for Folkekulturværkstedet 2007/08
2007
fredag 14/9
søndag 23/9
torsdag 4/10

fredag
lør/søn
fredag
lørdag
søndag
fredag
fredag

19:30
20:00

12/10 19:30
3.- 4. november
9/11 19:30
10/11 13-23
11/11 14-17
23/11 18-24
7/12 19:30

Bal for de unge på 60
Jævndøgn i Fortællehuset
Viseaften med Zenobia
Louise Støjberg, sang - Charlotte Støjberg, klaver
og Mette Kathrine Jensen på harmonika.
Bal for de unge på 60
Børneballader (tilmelding)
Bal med Bugge og Jensen
Folkemusikhusringen 30 år
Åbent hus med Harmonikagrupperne og gæster
Harmonika med spisning (tilmelding)
Julebal for de unge på 60

5764 8067
5764 8362
5764 8362
8622 0501
5764 8067
5764 8067
5764 8067

Bal for de unge på 60

5764 8067

Balladeweekend

8628 1860

Åbent hus med Harmonikagrupperne og gæster
Bal for de unge på 60
Bal for de unge på 60
Harmonika med spisning (tilmelding)

5764 8067
5764 8067
5764 8067
5764 8067

5764 8067
5764 8114
5764 8262

2008
fredag
fredag
lørdag
søndag
søndag
fredag
fredag
fredag

11/1
25/1
26/1
27/1
3/2
15/2
14/3
11/4

19:30
20 - 16
14-17
19:30
19:30
18-24

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET BROBY GAMLE SKOLE
Suserupvej 55, 4180 Sorø Tlf.: 5764 8362 Giro 2400499
Hjemmeside: www.bgsbroby.dk Email.: bgsbroby@inet.uni2.dk
Ansv. for denne udsendelse: Jørgen From Andersen

