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Benny er død. Benny leve.

Igangsætteren

Når Broby gamle Skole er noget særligt, er
det Bennys fortjeneste. Han omsatte sine
følelser for mennesker og minder og sit engagement i verden i musik, begivenheder,
skole og teater. Med sit altid solidariske
nærvær blev han et omdrejningspunkt for os
alle sammen.
Benny rummede en stor og nuanceret forestillingsverden. Han var både kærlig gavmild og kritisk interesseret. Han var ustandseligt skabende. Benny komponerede hundredvis af melodier til mennesker. ”Stodderpolkaen” og alle de andre melodier lyser af
humor og overskud.
Han genopvakte ballademelodier fra Broby
og omegn. ”Lille Ane” fik liv. Harmonikafolket på Broby gamle Skole kan takke Benny for, at de kom i gang.
Benny kunne ikke være håndværker, når
Skolen skulle sættes i stand. Men det var
ham, der gav toner og mening til håndværket på Skolen.
Nu varmer jeg mig ved al den musik, vi har
spillet sammen ”i anledning af” glæden ved
livet.
Der er stor kærlighed i Bennys verden. I den
verden lever uendeligheden, mennesket og
musikken.
Benny lever!

Benny var igangsætteren, magneten og drivfjederen bag Folkekulturværkstedet Broby
Gamle Skole.
Benny havde sin egen tilgang til folkekulturen som var en stadig kamp for de svage i
samfundet. Mennesker fik stemme og selvværd. Bedstemors Breve satte gang i erindringsværkstederne, og sammen med Per
Bille udviklede han et billed- og totalteater.
Det var dengang i 70’erne
I 1983 indtog Benny Broby Gamle Skole og
hans magnetiske tiltrækning var stor:
Folk strømmede til.
Lille Ane blev opdaget og fik mæle gennem
sine stærke ballader i Bennys fortolkning
En dukketeaterforestilling om Helmisbruden
blev udviklet.
Andre teaterforestillinger kom til
Den nordiske sækkepibe fik lyd.
Ballade86 kommer til Broby
Gammegruppen opstod
Børneballaderne opstod.
Harmonikagruppen blev sat i gang
Der kom blues i gårdsangen.
De unge gjorde Baller Blå (ballade blues)
Benny var igangsætteren og han var til stede
- også når han ikke var der.

Per Bille

Jørgen From Andersen

Kære alle
Vi vil sige jer tak for jeres deltagelse,
søde trøstende ord, taler og hilsner,
sange og musik både ved Bennys bisættelse og ved det smukke mindearrangement, "Bennyaden", på Broby
Gamle Skole.
Vi er dybt rørte og også stolte over at
få bekræftet, hvor meget Benny med
sit kærlige
sind og sin skaberevne har betydet
for så mange menneske.
Kærlig hilsen
Mattias, Mads, Gerd og Cecilie.

Balladegruppen af 86
er nu blevet en del af Folkekulturværkstedet. Efter 20 år som en selvkørende gruppe
med skiftende styring og planlægning med
et årligt seminar/træf i januar på Broby
Gamle Skole (tidligere flere gange om året
og nogen gange i Hogager) har bestyrelsen
for Folkekulturværkstedet besluttet at tage
balladeseminaret til sig. Der vil stadig være
en skiftende og selvstændig arrangørgruppe
(ligesom ved børneballaderne), men det kan
forhåbentlig give lidt administrativ forenkling.

Børne- og ungeballade 07
Forår
Lørdag/søndag 12.-13. maj

Jævndøgn
i Republikken
lørdag 24. marts

Planlægning: Gitte og Tippe

Efterår
Lørdag/søndag 2.- 3. november
Tlf.: 5764 8114 (Per Bille)

Indbydelser til Børneballader efter listen
over tidligere deltagere + nye interesserede
Ring 5764 8362 – hvis du er i tvivl om du er
med eller er ny og gerne vil indbydes.

Generalforsamling i foreningen

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET, BROBY GAMLE SKOLE
Lørdag 31. marts 2007 kl 14.00
Broby Gamle skole, Suserupvej 55, 4280 Sorø

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Beretning ved bestyrelsen
3) Regnskab og budget ved kassereren
4) Eventuelle forslag
5) Valg af bestyrelse
Jørgen From Andersen på valg
på valg
Per Bille
Preben Holm
ikke på valg
Poul Høgh Andersen ikke på valg
Thomas Roos
ikke på valg

Valg af suppleanter
Anelise Knudsen
Itys Gjaldbæk

på valg
på valg

6) Valg af revisorer
Lene Malmstrøm
Lone Severinsen

på valg
på valg

7) Eventuelt

Efter generalforsamlingen
er der

FILM
Broby Gamle Skoles
biograf
viser
klip fra
folkemusikalske begivenheder
gennem 25 år
på Broby Gamle Skole
og andre steder

INDTÆGTER
31-12-2006
Kontingent
36550,00
Gaver
4850,00
Tilskud stat
0,00
Tilskud amt
0,00
Tilskud kommune
5000,00
Tilskud sponsorer
20000,00
Renter
-3,62
Arbejdsgruppers indtægter
11075,00
Salg
1275,00
Indtægter ialt
78746,38
UDGIFTER
Drift
Administration
Lokaleleje
Bestyrelse
Porto
Vedligeholdelse
Småanskaffelser
Gebyrer
Diverse
Drift i alt

12000,00
18000,00
1338,00
3649,70
0,00
2999,00
654,85
595,00
39236,55

Aktiviteter
Harmonika
Børneungeballadekultur
gyda
Fortællehus
Sommeruge
Åbent Folkemusikhus
Dansekursus med bal
Musik og mad
Sang
Dokumentation
Sangværksted
Ballader
Aktiviteter i alt

3352,75
8670,25
700,00
500,00
7230,00
2000,00
10968,75
0,00
0,00
4330,00
0,00
0,00
37751,75

Udgifter i alt
ÅRETS RESULTAT

76988,30
1758,08

Harmonikagrupperne på Broby Gamle Skole
Tirsdag eftermiddag
Dinosaurerne

Onsdag eftermiddag
er der i øjeblikket ingen der spiller

Onsdag aften

Tirsdag eftermiddagsholdet også kaldet
Dinosauerne underholder til et Åbent Hus

(Kontaktperson Ejler 5885 8272)

Tirsdag aften
med 6 damer og 10 mænd.
Der er 12 harmonikaspillere, 2 på violin,
en trommeslager og en handymand.
Vi øver hver tirsdag fra kl. 19 - 22.30 .

Vi spiller alt folkelig musik, især 60’er og
70’er- melodier og noget folk kan danse til.
Vi tager også meget gerne ud og spiller, vi
har nogle faste steder:
Fuglebjerg forsamlingshus,Tornemark forsamlingshus, Vindstrup forsamlingshus,Gimlinge forsamlingshus, Andersvænge
Slagelse, Kongehavecentret Slagelse, Førslev harmonika træf, Reersø harmonikatræf i
Gørlevhallen
Vi spiller også for harmonikavenner til runde fødselsdage.
Enkelte fra holdet deltager også i harmonika-træf på Ærø sammen med musikanter fra
de andre hold.
(Kontaktperson Finn 5544 2643)

Onsdagsmusikanterne har i øjeblikket 12 14 medlemmer, som øver engang om ugen.
Vi er så heldige at vi har en en rytmegruppe
bestående af guitar, banjo og trommer.
Onsdagsholdet er grundstammen i orkestret,
der i vintersæsonen spiller til bal for de
unge på 60 på Broby Gamle Skole.
Gruppen spiller lidt af hvert, bla. lidt ældre
danske slagere, lidt folkedanse, De Gyldne
Løver og John Mogensen. Gruppen har
deltaget i harmonikatræf på Ærø, i
Lundborg, Reersø og Førslev.
(Kontakt Helga 5764 8067)

Fredagsbal for de unge på 60

Onsdagsspillemænd på tur

Sommeruger på Broby Gamle Skole
Uge 27 mandag-fredag
”Balladens ild” med Stefan og Elisabeth Groot og Per Bille
Vi bor i Republikken fra mandag til og med fredag.
Vi spiller musik, laver mad, synger og
danser ballader og selvopfundne sange,
som vi finder i skoven og i Tystrup Sø.
Og vi snakker med hinanden og jorden
og ilden på hyggelig vis.
Tlf.: 5764 8114 (Per Bille)

Uge 28 mandag-fredag
Balladeskolen.dk
afholder sommerkursus
(se næste side)
Tlf.: 5545 9414 (Leif Varmark)

Glad balladedans fra oldtiden

Uge 29 tirsdag-torsdag
Harmonikadage
med Broby musikanterne
daglig fra 10 – 22
torsdag festaften med festmiddag

Tlf.: 5764 8067 (Helga Graakjær)
Glade harmonikadage fra begyndelsen af 90’erne

Uge 31 mandag-torsdag
Sange og viser sammen med
Levino Jensen og Preben Holm
Har du lyst til at synge og eller spille,
vil det være dejligt,
men alle er velkomne!
Tlf.: 5959 8123 (Levino Jensen)
2942 1797 (Preben Holm)
Kylle,Levino og Dan, sommeren 2003

Balladeskolen.dk afholder sommerkursus 2007 i uge 28
fra mandag den 9. juli kl. 10.00 til fredag den 13. juli kl. 24.00
på Broby gamle Skole, Suserupvej 55, Vester Broby, 4180 Sorø.
Tlf.: 5764 8262, e-mail: bgsbroby@inet.uni2.dk, hjemmeside: www.bgsbroby.dk
Tlf.: 5545 9414, e-mail: balladeskolen@mail.dk, hjemmeside: www.balladeskolen.dk
Tilmeld dig NU! Betal senere! (Fedt tilbud!)
Der er forberedende undervisning over internettet via hjemmeside og e-mail!
Økonomi og praktisk arbejde er kollektivt.
Ca.1000,00 kr. pr. person inkl. mad og overnatning.
Programmet sammensættes efter deltagernes og instruktørernes fælles ønsker ud fra Balladeskolens menu:
SANG
Lær en eller flere nye ballader (foregår via hjemmesiden, færdiggøres på kurset)
Lær dine gamle ballader ordentligt (udtale, engagement, stemmeleje, tempo m.m.)
Stemmetræning (lydøvelser og vejrtrækning, råb, talesang og mundmusik)
Flerstemmighed (droner, kvart/kvint-sang, kontrastemmer)
Bretonsk dobbeltsang (find en makker og syng med overlapning...)
Balladesange
Balladesanglege
SPIL
Balladeviolin (omstemninger, balladestrøg, forsiringer m.m. - hvilke melodier?)
Sækkepibe (tonarter, spilleteknik, forsiringer m.m. - hvilke melodier?)
Drejelire (tonarter, spilleteknik, forsiringer m.m. - hvilke melodier?)
Trehulsfløjte (tonarter, melodityper, forsiringer m.m. - hvilke melodier?)
Rytmeinstrumenter (enhåndstromme, bjælder, mundharpe m.m.)
Spillemandsballader (»The missing Link« - hvilke melodier?)
Spil til dans og sang (Legergrupper)
Spil til egen sang (underholdning, optræden)
DANS
2-spring, 3-spring, 4-, 5-, 6- og 8-dans (10-dans?, 12-dans?)
Korrekt tempo og takt (Puls, Gang, Løb, 2-delt og 3-delt, undtagelser?)
Skift mellem tempi og taktarter
De forskellige trin og momenter
Kropsholdning (fødder, ankler, knæ, hofter, ryg, skuldre, arme, hænder, hoved)
Danseforløb
Bretonsk plinn og »to ting«
BALLADETEATER
Det store balladeteater (flere personer, flere steder)
Det lille balladeteater (få personer, ét sted)
Dialog/Sketch (f.eks. skænderi mellem mand og kone, ung og gammel etc.)
Monolog (»jeg«-ballader med personligt udtryk)
TEORI
Den nye folkemusikbevægelses historie
6 indgange til balladen
Thorkild Knudsens nye forskningsparadigme

Kalender for Folkekulturværkstedet 2007
2007
fredag
fre/søn
søndag
fredag
fredag
lørdag
lørdag
fredag
lør/søn
lør/søn
uge 27
uge 28
uge 29
uge 31
fredag
fredag
lør/søn
søndag
fredag
fredag

12/1 19:30
26.-28 januar
4/2
14-17
16/2 19:30
23/3 19:30
24/3
31/3 14:00
20/4 18-24
12.-13. maj
9.-10. juni
2.-6. juli
9.-13. juli
17.-19. juli
30/7-2/8
14/9 19:30
12/10 19:30
2.- 3. november
11/11 14-17
23/11 18-24
7/12 19:30

Bal for de unge på 60
Balladeseminar
Åbent hus med Harmonikagrupperne og gæster
Bal for de unge på 60
Bal for de unge på 60
Jævndøgn i Republikken
Generalforsamling i Folkekulturværkstedet
Harmonika med spisning (tilmelding)
Børneballader (tilmelding)
Arbejdesweekend på Broby Gamle Skole
Balladens ild
Balladeskolen
Harmonikadage
Sanguge
Bal for de unge på 60
Bal for de unge på 60
Børneballader (tilmelding)
Åbent hus med Harmonikagrupperne og gæster
Harmonika med spisning (tilmelding)
Julebal for de unge på 60

5764 8067
5784 8060
5764 8067
5764 8067
5764 8067
5764 8114
5764 8362
5764 8067
5764 8362
5764 8362
5764 8114
5764 8262
5764 8067
2942 1 97
5764 8067
5764 8067
5764 8362
5764 8067
5764 8067
5764 8067

ARBEJDSFESTIVAL
på
BROBY GAMLE SKOLE

Lørdag 9/6 – søndag 10/6
fra lørdag morgen kl. 10.00 til søndag aften

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

