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Generalforsamling 

i   

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET 
Søndag d. 22. marts 2015  kl. 13:30 

Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø 
 

 

Kylle 75 år februar 2005 



 

         Generalforsamling i  foreningen 

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET 
BROBY GAMLE SKOLE 

Suserupvej 55 4180 Sorø 

Søndag d. 22. marts 2015 kl. 13:30 

 

Dagsorden 
1) Valg af dirigent 

2) Beretning ved bestyrelsen 

3) Regnskab og budget ved kassereren 

4) Eventuelle forslag *) 

5) Valg af bestyrelse 

 Merete Mensink     på valg 

 Kenneth Staben          på valg 

 Kristian Nielsen     ikke på valg  

 Poul Høgh Andersen    ikke på valg

 Thomas Roos     ikke  på valg 

    Valg af suppleanter 
 Preben Holm        på valg 

 Inge Daniels Beck      på valg 

6) Valg af revisorer 
 Lene Malmstrøm      på valg 

 Lone Severinsen      på valg 

7) Eventuelt 
 

*) Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse 

fra 2016 på 15% 

Referat fra generalforsamling 2014 kan læ-

ses på følgende link: 

www.bgsbroby.dk/generalforsamling.htm 

Efter generalforsamlingen er der 

Åbent Folkemusikhus kl:15-17  
Med sang, musik, dans og fortælling 

Alle opfordres til at komme med indslag 

 

Der serveres kaffe og kringle for 25 kr. 

                         .

Regnskab 2014 (foreløbigt) 

INDTÆGTER     

Kontingent 25.200,00   

Gaver 1.585,00   

Tilskud  0,00   

Tilskud kommune 0,00   

Tilskud sponsorer 12.000,00   

Renter 0,00   

Arbejdsgruppers indtægter 101.633,00   

Salg 900,00   

Indtægter ialt 141.318,00   

      

UDGIFTER     

Drift     

Administration 12.000,00   

Lokaleleje 18.000,00   

Bestyrelse 2.120,00   

Udsendelser 2.250,00   

Porto 1.300,00   

Vedligeholdelse 0,00   

Småanskaffelser 0,00   

Gebyrer 125,00   

Diverse 1.231,00   

Drift i alt 37.026,00   

     arrangementer 

Aktiviteter   indtægter 

Harmonika 7.470,00 9.200,00 

BUBAforår 12.513,00 14.828,00 

Falsterpiben 13.500,00 13.500,00 

Fortællehus 1.000,00 0,00 

Sommeruge 1.072,88 0,00 

Åbent Folkemusikhus 1.410,00 0,00 

Balladebal 0,00 0,00 

Dansekursus med bal 16.537,00 12.694,00 

Foredrag 576,00 0,00 

Dokumentation/hjemmeside 0,00 0,00 

Januarseminar14 32.258,20 31.675,00 

Bennyarkiv 0,00 1.000,00 

BUBAefterår 12.910,00 15.425,00 

ungekørsel 3.311,00 3.311,00 

      

Aktiviteter i alt 102.558,08 101.633,00 

      

Udgifter i alt 139.584,08   

ÅRETS RESULTAT 1.733,92   
 

  



 

Inspirerende musikalsk indspark 
fra Québec og Midtjylland. 

 
Musikerne Maja Kjær Jacobsen fra Silkeborg og David Boulanger fra Québec i Ca-
nada deler ud af deres ekspertise i to musik- og dansetraditioner. 
 

Eftermiddagen: 
Musik- og danseworkshops og spændende musikalsk fortælling om Québec og 
Danmark, hvor traditionerne trods den store afstand og den historiske udvikling 
ikke er så langt fra hinanden!  
 

Aftenen: 
Først koncert med Maja & David, bl.a. med musik fra deres kommende plade. 
Derefter bal med Maja & David og Rasmus Nielsen på klaver, hvor danske danse 
blandes med fede Québec-reels med det karakteristiske groovy foot-tapping, og 
"quadrilles quebecois" danses til midtjysk musik. 
Det bliver heftigt, det bliver herligt - og alle kan være med! 
Besøg Maja & Davids hjemmeside www.majandavid.com 
 
Program 
13 - 15 Musikworkshop ved David og Maja. Alle interesserede kan deltage. 
15 - 16 Musikalsk samvær, fortælling om og eksempler på traditionsstoffet. 
16 - 17.30 Danseworkshop. Québec-danse og midtjyske danse. 
18 - 19.30 Spisning. Husk tilmelding, og angiv her, om du er vegetar. 
19.30 - 20.30 Koncert ved Maja & David  
20.45 - 23.30 Bal ved Maja & David + Rasmus Nielsen 
 
Priser 
Priser for eftermiddagen: 125 kr for hele eftermiddagen. 1 workshop + musikalsk 
samvær 100 kr. 
Priser for aftenen: 125 kr for hele aftenen. Koncert alene 75 kr. 
Halv pris for børn og unge under 18 år. 
 
Tilmelding til musikworkshop og/eller spisning senest den 30. januar til 
fkv@bgsbroby.dk  eller på tlf. 57 64 83 62  
Der er mulighed for overnatning. Meld tilbage, hvis det ønskes. 

Arrrangør: Inge Beck  tlf . 20 46 78 12 

http://www.majandavid.com/
mailto:fkv@bgsbroby.dk


 

Maja & David - En ren hybrid 

 

Maja & David er en duo som har base i to lande på hver sin side af kloden: Dan-

mark og Québec i Canada. Maja Jacobsen og David Boulanger er folkemusikere og 

specialister i den traditionelle musik og sang fra deres respektive kulturer. 

 

Musikken fra Danmark og Québec har udviklet sig og er vokset i forskellige ret-

ninger med 6.000 kilometers afstand i mange hundrede år, men på overraskende 

og forfriskende vis afdækker Maja & David de stærke bånd og de usædvanlige 

fællestræk  i musikken. Ligheder og forskelle bliver sammensat til en skøn blan-

ding - en sart og intens hybrid af traditionel musik. 

 

Der er noget intimt og ærligt over musik, som udelukkende bliver spillet på det 

antal instrumenter, der kan bæres af to personer på farten. Maja & David bru-

ger kun de effekter, som deres akustiske instrumenter kan frembringe, og på 

trods af, at projektet er baseret på store afstande, kan ingen landegrænser ind-

skrænke Maja & Davids musikalske udfoldelser 

 Maja Kjær Jacobsen | Danmark 

Født i 1985 og opvokset i Virklund lige syd for 

Silkeborg. Hun er traditionel ”spillemand” og 

sanger, moderne folkemusik-komponist og ar-

rangør, samt traditionel danser. Udover den al-

mindelige violin spiller hun også på den norske 

hardingfele, som hun stiftede bekendtskab med, 

mens hun boede i Norge i 2009, og hun har ind-

lemmet dette instrument i duoens musik, hvor 

både de nykomponerede og traditionelle melo-

dier bliver spillet i den spillestil, der findes i 

Danmark og Québec. 

Maja optræder med sangtraditionen fra sin 

hjemegn, som synges på både rigsdansk og midt-

jysk dialekt. Det er en tradition, som hun selv har været ude at "hente" hos ældre 



 

sangere fra egnen, og derfor er der kun meget få mennesker ud over Maja, som 

kender til den. Hun optræder, underviser og forsker, og snart er hun også forfat-

ter til en nodebogsudgivelse, som indeholder hendes arbejde omkring den midt-

jyske meloditradition. Hun dimitterede fra Syddansk Musikkonservatorium & 

Skuespillerskoles Folkemusiklinje i Odense i juni 2012, som Cand. Musicae med 

violinen som hovedinstrument. 

David Boulanger | Québec 

David er højt respekteret som violinist, “foot-

tapper”, komponist og arrangør fra Montréal i 

Québec (Canada). Han blev født i 1983 i Saint-

Hubert på sydbredden af floden Saint-Laurent 

ved Montréal, hvor han som 8-årig begyndte 

at spille violin. Som 16-årig startede han sit 

første trad-band, hvor han spillede guitar, og 

mens han gik i Cegep (præ-universitet) og på 

universitetet, studerede han jazz komposition, 

arrangement og violin. Han har vundet priser 

og været nomineret adskillige gange ved Ca-

nadian Folk Music Awards. I 2007 vandt han 

prisen “album of the year” med sit band “La 

Part du Quêteux” og blev i 2010 nomineret 

sammen med sin duo “Duo Duval Boulanger” i kategorien “instrumental group of 

the year” for pladen “Pièces surPièces”. I Juli 2011 komponerede og arrangerede 

han musik til cirkusset “Cirque Alfonse” til deres show “Timber”, som bliver vist i 

flere lande verden over. Han har nu været medlem af La Bottine Souriante – det 

storslåede orkester, som spiller traditionel musik fra Québec tilsat blæsersektion 

– i 7 år, og udgav med dette band i 2012 det kritikerroste album “Appellation 

d'Origine Contrôlée”, som blev nomineret i kategorien “group of the year” ved 

Canadian Folk Music Awards 2012. 

Han rejser verden tyndt, optræder og underviser i den traditionelle musik fra Qu-

ébec. Han spiller med en tyngde og intensitet som de gamle spillemænd fra sin 

provins og har en musikalsk ballast som få i hans alder. 



 

Børn, unge og ballader på Broby Gamle Skole 
”En ballade er en historie man fortæller, mens man synger” - sådan formulerede 
et barn, hvad en ballade er. Og det er præcis dét, som de nu to årlige Børne-
Ungeballadeweekender, også kaldet BUBA, har fokus på.  

Siden 1987 har der været 
holdt balladeweekends for 
børn og unge på Broby 
Gamle Skole. Fra starten 
var Benny E. Andersen en 
af idémagerne bag disse 
weekends. Siden har man-
ge bidraget til at videreføre 
og -udvikle dette helt unik-
ke rum, hvor børn og unge 
arbejder med ballader - 
med inspiration fra menne-
sker, der selv har arbejdet 
med materialet i mange år. 
Unikt blandt andet, fordi 
der fokuseres på ballader-

nes fællesskabende karakter i et samvær på tværs af alder og musikalske forudsætninger. 
 
Weekenderne er åbne for alle børn og unge med deres voksne, man kan roligt komme, selv-
om man ikke har deltaget før. Der er en stærk tradition forbundet med weekenderne, og 
mange kommer gang på gang på gang. I de senere år er det også bedsteforældre, der er 
kommet med deres børnebørn for at få en fælles oplevelse, der binder historie og nutid 
sammen – eller ”gamle balladebørn”, som nu er voksne og gerne vil dele balladerne med de-
res egne børn. 

 
De yngste børn har de store og de 
unge at se op til - og alle, både 
børn og voksne, lærer af at se på 
hinanden. Dette er en af ideerne 
bag, at en del af weekenden fore-
går med alle generationer samlet, 
og de fælles aktiviteter danner en 
unik ramme for at danse og synge 
på tværs af alder og musikalske 
forudsætninger. 
 
Samtidig gives der -  i 
aldersopdelte grupper - mulighed for at deltagerne på egne præmisser leger eller lever sig 
ind i balladens univers samt lærer basale dansefærdigheder 



 

Balladen/historien bliver sunget, danset, leget, tegnet og omsat til teater. I gruppen for de 
yngste er de voksne med, ellers er børn og unge sammen med deres igangsættere. De voks-
ne har deres helt egen gruppe, hvor de under kærlig ledelse kan lege med balladens udtryk.  

Alle igangsættere arbejder fri-
villigt og får kun dækket udgif-
ter til ophold og transport. 
For nye deltagere er det tit en 
overraskelse at høre, hvor 
mange ballader der ”ligger på 
lager” og bare kan synges i 
børne-unge-gruppen, og de 
bliver ligeså overraskede over 
at opdage, hvor meget de selv 
kan nå at lære på en weekend.  
 
Og rigtig mange bliver forbav-
sede over, at de slet ikke har 

savnet deres computere, deres I-pads og deres mobiltelefoner. Det levende samvær har ta-
get over. 

 
Tekst: Merete Mensink med inspiration fra Lene Malmstrøm 

 – fotos v/Birthe Duschek, april 2014 (Tur til Fortællehuset) 
 

Næste børne-unge-ballade på Broby Gamle Skole er 
Lørdag 25. – søndag 26. april 2015 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Åbne balladeaftner  

i Lindekrogen og Søborg 
 

 

 Igennem ca. 13 år med en enkelt afbrydelse for ca. 8 år siden, hvor det blev holdt på Broby, 

har der været åbne balladeaftner på Lindekrogvej 22. 

Det startede egentlig ca. 2 år før med en lille lukket gruppe, som min daværende kone Sidsel 

Aas havde sammen med Itys Gjaldbæk, hvor jeg så fik lov til at brumme  lidt med i ny og næ. 

Senere besluttede Sidsel og jeg så at lave det som en åben gruppe, for alle med interesse og 

lyst til at arbejde med ballader og kædedans. Lige siden har det været afholdt ca. en gang om 

måneden igennem vinterhalvåret. 

Der har igennem alle årene været mange forskellige mennesker med. Nogle har kun været der 

en gang, mange flere gange, og fast over flere år. Den mest trofaste er Kristian Nielsen, der 

har været der næsten hver gang de sidste 8 år. Det er også blevet en tradition, at til sangaftenen 

i december har Kristian hjemmelavede æbleskiver med, hvilket han havde for 8. gang i træk 

her til jul. 

Jeg har aldrig oplevet. at der ikke er kommet nogle til en sangaften, med det er da hændt, at 

der kun er kommet én. Men så blev det jo en anderledes aften. 

Nogle gange har vi også været rigtig mange op til ca. 20 personer. Det mest ”normale” de se-

nere år er fra ca. 4 til 12 personer. 

Det er også sket enkelte gange, 

at vi i Lindekrogen har måtte 

aflyse, da der er kommet noget 

på tværs. 

I år har vi jo prøvet at dele 

sangaftnerne op mellem Lin-

dekrogen og Søborg hos Lone 

og Kristian Nielsen, så det er 

hver anden gang hvert sted. 

Dette for at tilgodese, den fa-

ste flok som kommer fra Kø-

benhavn til sangaftnerne. Samt 

for at prøve, om man kunne få 

nogle flere fra København til 

at komme. Indtil nu har der 

været nogle nye folk, som ikke tidligere har været til sangaftner. 

Dato, tider og steder - se dette blad eller www.bgsbroby.dk                             Kenneth Staben 



 

 
 

 

Børne-unge-balladeweekend 
lørdag 31/10- søndag 1/11  2015 

arr.: Anja Hvidbjerg/Lene Malmstrøm m.fl. 

anja@eksperimentum.dk 

Indbydelse til åbent balladeforløb for 
børn og voksne i Vinstrup. 
 

Hos Dorte og Kenneth 
Lindekrogvej 22, Vinstrup, Fuglebjerg 
Tlf. nr. 30753552 
Mail: kst@novonordisk.com 
 

Vi giver ikke mad, men lægger hus til og giver 
en kop kaffe / te. Hvis der er en der har lyst til 
at tage et stykke brød / kage med er det fint. 

Man melder sig til ved at ringe / maile senest 
onsdagen før hvis man kommer til 
balladeaften den pågældende fredag.  

Forsommer 2015 
Fredag den 13. februar kl. 19.00 til kl. 22.00 
Fredag den 17. marts kl. 19.00 til kl. 22.00 

Hvis der er spørgsmål, så er du/I velkomne til 

at ringe, til Kenneth på 3075 3552 

Bennyarkivet                                      
 

26. marts 2014 åbnede hjemmesiden  
www.bennyeandersen.dk  
om Benny -  hans musik og øvrige virke 
Men hjemmesiden ændrer sig stadig 
med nye bidrag, noder, billeder og 
beretninger. Kik indenfor! 
 
 
 
Cecilie, Dennis, Gerd, Inge og Jørgen 

Indbydelse til åbent balladeforløb for 

børn og voksne i Søborg 
 

Hos Lone og Kristian Nielsen 
Holmevej 35, 2860 Søborg 
tlf. 2384 1213 og 2446 3547 
Mail: lonruh@hotmail.com 
 

Vi giver ikke mad, men lægger hus til og giver 
en kop kaffe / te. Hvis der er en der har lyst til 
at tage et stykke brød / kage med er det fint. 

Man melder sig til ved at ringe / maile senest 
onsdagen før, og sige at man kommer til 
balladeaften.  

Forsommer 2015 
Fredag den 6. marts kl. 19.00 til kl. 22.00 
Fredag den 8. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 

Hvis der er spørgsmål, så er du/I velkomne til 
at ringe, til Kristian 2384 1213 

Hilsen  Lone og Kristian 

 

 

I Anledning Af 

Børnesange 

Melodier til digte 

Ballademusik 

Børneteater 

Gårdsangerjazz Ra-

dio,TV  og  film 

Andre projekter  

Bedstemors breve 

Udgivelser 

Rundt om Benny 

mailto:lenemalm@mail.dk
mailto:kst@novonordisk.com
mailto:lonruh@hotmail.com


 

 

 
Hvorfor synger vi – ikke? 

Sanguge igen - var det ikke en idé? Det er så sjældent, vi tager os tid til at synge 
sammen. 
Har I mon lyst til at være med et par dage eller fire til sommer? 
 
Ingeborg Munch sagde: Hvorfor jeg synger? Når jeg virke-
lig har sunget en af mine gamle sange, er det som jeg fø-
ler jeg giver lidt af mig selv. Jeg følger med i det, fantase-
rer i det samme, sådan at virkeligheden kommer frem i 
det, og så er det ligesom der kommer noget af mig selv 
med. 
 
 
Itys siger: I Danmark har vi de sidste 50 år mistet mere 
og mere af denne naturlige udfoldelse. Det er kommet 
så vidt, at nogle aldrig bruger deres stemme til at synge 
med. Vi er blevet kulturløse med hensyn til personlig 
udfoldelse og glæde ved det samvær, det er at spille, 
synge og danse sammen. Vi lader de professionelle om 
at levere både musik og underholdning. 
Ved at kunne blot få sange, som du har et forhold til, får 
du noget i ”rygsækken”,  som du bærer med dig resten 
af livet og derfor ikke føler dig helt så kulturløs. 
                                                                                                        Julies sprog 
Når f.eks. Benny Holst i 70'erne sang "Din rygmarv vis-
ner, hvis du ikke danser med din bedstemor", var det 
lige præcis dette opråb, vi kunne bruge og blive klogere 
af. 
Sange er som historier og digte noget, vi fortolker på vo-
res egen måde. Der er spændende, når en sang, jeg har 
sunget gennem mange år, pludselig forandrer betyd-
ning, fordi jeg opdager en ny vinkel; ofte sker dette sam-
tidig med en følelsesmæssig hændelse. Sangene har på 
den måde også deres eget liv: bliver de brugt, bliver de formet i sangerens eget bil-
lede og smitter af på personligheden. 

Sanguge til sommer  –  uge 31. 
 

Marie Mide 

Ingeborg Munch 

Julie Petersen 
 



 

 Vi prøver at samle nogle af de 
mennesker, der har en levende 
sangtradition og stadig bruger de 
gamle sange i deres hverdag 
som Kylle, Levino og Monica 
 
 

 
 
 
som Dennis og Grete. 

 
 
 
 
Og nogle af de folk, der har lært san-
gene af sangere som Ingeborg og Ma-
rie Mide, af familien til de rejsende 
som Jonna og Ronald,   
 

af Benny E. og hans mor 
Gudrun, af gårdsangere 
som Orla Christensen og 
mange flere.  



 

Og til sanglege, som man brugte før i tiden i Vestjylland, når man ikke måtte spille 
musik til dansen, og som stadig er i brug enkelte steder.  
 
Og vi håber at 
se nogen af de 
andre, der har 
lært få eller 
flere sange og 
ikke kan und-
være dem i 
dagliglivet, el-
ler som vil lære nogle nye sange, eller bare vil synge, ja alle, der kommer med lyst 
til at opleve sangsommeren i Broby.  

 
Alle kan have glæde af at komme forbi -  både voksne og 
børn, og uanset om I bliver en eller fire dage. Det koster kun 
mad og eventuelt logi, og telt kan slås op i haven.  
Vi bliver fælles om det praktiske.  
 
Hold øje med opslag senere på Folkekulturværkstedets 
hjemmeside. med nærmere planer samt tilmelding af hen-
syn til madindkøb mv.  

Hilsen fra Itys og Inge. 
 

Kylle fyldte 75 år for 10 år siden - billederne viser hvordan 
 

I dag - 10 år efter og nu 85 år - er Kylle  stadig fyldt af  sange som griber os 
 Lille egern sad  -  Kong Erik -  Jeg har en moder - Stille sorg - Dine tanker er jubel  

Vi siger til lykke og TAK 

foto: Itys Gjaldbæk 



 

 

Sommerdage uge 29 2015       

14/7-16/7 2015 

Harmonika 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

3 dage med harmonika 
tirsdag 14/7 – torsdag 16/7  

kl. ca. 10 til ca. 21 

Spil fra morgen til aften - afbrudt af frokost     

med Gæt en gammel plade - eftermiddags-

kaffe - aftensmad og aftenskaffe 

alle er velkomne 

til at spille med eller lytte på 

der betales for fortæring 

ellers gratis 

 
 

 CD med Brobymusikanterne og Harmonikabanden 

der spiller 7 af Georg Hansens kompositioner 
koster 50 kr. + evt. porto  bestilles på  fkv@bgsbroby.dk 

 

 

ÅBENT HUS 

med 

FØRSLEVSPILLEMÆNDENE 

SØNDAG D. 8. FEBRUAR 2015 

14-17 

Kaffebord 25 kr. 
 

arr.: Harmonikagrupperne 

www.brobymusikanterne.dk 



 

Opfordring  
Til medlemmer og brugere af Folkekul-

turværkstedet. 

 

Folkekulturværkstedet lever, hvor der er 

folk, kultur og værksted.  

Men Folkekulturværkstedet behøver noget at 

leve af! 

 

I dag har mange betalt kontingentet for 

2014. Men desværre er mange flere regi-

streret som medlemmer uden at have betalt 

kontingentet.  

Dette er en opfordring til alle jer medlem-

mer, som har overset eller glemt at betale. 

 

Der kommer stadig nye dejlige mennesker 

forbi til vores arrangementer. Vi opfordrer 

alle jer andre gode mennesker til at tegne et 

medlemskab (og betale) for på den måde at 

bidrage til Folkekulturværkstedets aktivite-

ter. 

 

Gaver er også særdeles velkomne. 

 

Måske kan du ikke eller ønsker ikke at del-

tage i alle arrangementer. Alligevel tror vi, 

at også du synes, at Folkekulturværkstedet 

er værd at støtte aktivt ved at være medlem. 

Du får indflydelse, hvis du vil bruge den, og 

du kan støtte skolens værter og alle de initia-

tivtagende og medarbejdende folk, der har 

deres gang på skolen. 

 

Det meste af arbejdet med drift, vedlige-

holdelse og arrangering varetages af deter-

minerede ulønnede frivillige. Alligevel er 

der brug for penge – og de eneste penge, vi 

med sikkerhed kan ønske os, er med-

lemskontingenterne.  

 

Hvad får du for dit kontingent? Som du ikke 

kan få mange andre steder? 

 

Det er beskrevet i 1986: 

Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole 

er en forening, hvis formål er at opsøge og 

udvikle de traditionelle folkelige ud-

tryksformer i musik, sang, dans, fortælling, 

teater og billeder 

 

Formålet søges fremmet ved 

-  i samarbejde med traditionens folk og vi-

denskabelige institutioner at indsamle mate-

riale og erfaringer 

-  gennem dagligt arbejde og på kurser og 

seminarer at afprøve metoder til forståelse, 

tilegnelse og udvikling af de traditionelle 

udtryksformer 

-  at afholde folkemusikalske sammenkom-

ster, hvor folk mødes omkring musik, sang, 

dans og fortælling 

-  gennem udstillinger og publikationer at 

formidle oplevelser og erfaringer omkring 

arbejdet med folkekulturen 

Det formål prøver vi så stadig at opfylde på 

30. år. Vi har haft en lang række af ufor-

glemmelige oplevelser. Mange af de traditi-

onelle folkekunstnere har bidraget gennem 

årene, og vi har forsøgt at passe godt på dem 

og deres overleverede musik, sang, fortæl-

ling og dans. 

Men folkekulturmiljøet har forandret sig. 

Folkemusikhuse og spillesteder lukker ned, - 

desværre! Det musiske miljø er mere præget 

af koncerter og events i modsætning til de 

samvær, vi kender i Broby. Vi sætter pris på 

udveksling af folkekultur 'på gulvet' ved 

åbent hus arrangementer, baller, musikalsk 

samvær og seminarer.  

Det er desværre tyndet ud i traditionens folk, 

som vi har haft utrolig mange oplevelser 

med og lært så meget af. De videnskabelige 

institutioner er også færre, fx efter lukning 

af Folkemusikhuset i Hogager.  

Støttemuligheder fra det offentlige og pri-

vate er blevet færre eller overført til andre 

Støttemuligheder fra det offentlige og pri-

vate er blevet færre eller overført til andre 

gøremål. Samtidig er udgifterne ved Fol-

kekulturværkstedet blevet større. Større om-

kostninger til befordring, opvarmning og 

ikke mindst til at honorere hel- og halv pro-

fessionelle bidragydere.  



 

Vi må erkende, at også penge er blevet en 

nødvendighed for folks indsats.  

Folkekulturværkstedets gamle venner – mu-

sikere, sangere og fortællere samt forskere 

falder fra. De, der er tilbage, skal ofte leve af 

det, de kan. Vi vil gerne betale folk, hvad 

det koster at få musikere, sangere, fortællere 

og forskere mv til at komme til Folkekultur-

værkstedet og øse af deres kunst, viden og 

erfaring. Dette gælder også, når vi kan få lej-

lighed til at møde nogen af de folkemusikere 

og fortællere, som har musikken som leve-

brød. 

Så – derfor: - Til netbanken! Det er, hvad 

Broby gamle Skoles Folkekulturværksted 

fortjener! 
Betales ved at benytte netbank indbe-
talingskort med kodelinien +01< 
+2400499 
eller giro 2400499 på posthuset. Og og-
så dit navn, adresse og helst også e-
mail adresse. 

   
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Arbejdsfestival 

lørdag - søndag 
30.-31. maj 2015 
 fra lørdag kl.10 

            til søndag kl.16                                                                        

RECEPTION/åbent hus 

i anledning af 

70 år i live 

ca. 40 år med Helle og folkekultur 

godt 30 år med Broby Gamle Skole 

lørdag 21. februar 2015  14-17+? 

Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø 

  oprydning og rengøring  

                                      istandsættelse forskønnelse  

  sang og snak 

                           musik og dans 

                                                      kost og logi 

 



 

Kalender for Folkekulturværkstedet  2015 

 

fre-søn  30/1-1/2    Balladeseminar 5764 8362 

lørdag    7/2  13- 23:30 Quebeckdag  med workshops,spisning, koncert og bal (se bladet) 

søndag   8/2  14-17 Åbent hus med Førslevspillemændene 5764 8067 

fredag 13/2  19-22 Åbent balladeforløb i Vinstrup (se inde i bladet) 3075 3552 

fredag 20/2  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 

fredag 6/3  19-22 Åbent balladeforløb i Søborg (se  inde i bladet) 2384 1213 

fredag 20/3  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 

søndag 22/3  13:30 Generalforsamling (se inde i bladet) 5764 8362 

søndag 22/3  15-17 Åbent Folkemusikhus 5764 8362 

fredag 10/4  18-24 Harmonika med spisning  (tilmelding) 5764 8067 

fredag 17/4  19-22 Åbent balladeforløb i Vinstrup (se inde i bladet) 3075 3552 

lør-søn 25-26/4   BørneUngeBAllade 5764 8362 

fredag 8/5  19-22 Åbent balladeforløb i Søborg (se  inde i bladet) 2384 1213 

fredag 6/6  19-22 Åbent balladeforløb i Vinstrup (se  inde i bladet) 3075 3552 

ti - to  14/7-16/7 10-21 Sommerdage med harmonika 5764 8067 

ma-to 27/7-30/7    Sommerdage med sang  2046 7812 

fredag 11/9  19:30 Bal for de unge på 60  5764 8067 

fredag 30/10  19:30 Bal for de unge på 60 5764 8067 

lør-søn 31/10-1/11  BørneUngeBAllade   5764 8362 

fredag 20/11  18-24 Harmonika med spisning   5764 8067 

fredag 11/12  19:30 Julebal for de unge på 60 5764 8067 

2016 
fre-søn 29-31/1 2016 Balladeseminar/træf 5764 8362 

Følg kalenderen på hjemmesiden www.bgsbroby.dk 

Der udsendes kun et blad om året i løbet af februar 

Send derfor din mail-adresse til fkv@bgsbroby.dk så får du opdateringer 

KONTINGENT 2015 

Enkelte 200 kr.     Par 300 kr.    Unge u. 25 år 100 kr. + GAVE 

Betales ved at benytte netbank indbetalingskort med kodelinien 

+01<      +2400499 

eller giro 2400499 på posthuset 

husk at skrive navn og adresse og hvad beløbet dækker 

betales inden 15/3 2015 

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET BROBY GAMLE SKOLE 

Suserupvej 55, 4180 Sorø    Tlf.: 5764 8362   Giro 2400499 
Hjemmeside: www.bgsbroby.dk   Email.: fkv@bgsbroby.dk 

Ansv. for denne udsendelse: Jørgen From Andersen 

http://www.bgsbroby.dk/
mailto:fkv@bgsbroby.dk
http://www.bgsbroby.dk/
mailto:fkv@bgsbroby.dk

