
Dansemaraton – KØST 2017

Ide:
I løbet af Landsstævne 2017 vil Folkedans Danmark spille alle melodierne i ”358” og danse til. 
Målet er at få så mange som muligt til at deltage i arrangementet, som derfor forhåbentlig kan give 
en rigtig god fælles oplevelse.

Dansemaraton kan samtidig bruges til at promovere landsstævnet og landsforeningen ikke mindst, 
idet denne usædvanlige maraton må kunne henlede offentlighedens opmærksomhed på vores 
enestående samling af musik og dans, der blev indsamlet  primært af FFFerne fra år 1900 og frem.

Baggrund:
Der er udarbejdet beskrivelser af dansene og musikken findes på noder, og vi har nu i foreningerne
gennem mere end 100 år opbygget en tradition for, hvordan disse danse udføres og musikken 
spilles. 
Når den store gruppe af folkedansere og spillemænd om få år er faldet væk, er der ingen, der kan 
fortælle, hvordan dansene skal danses og musikken skal spilles.

Derfor vil vi gerne opleve det nu.

Hvordan gør vi?
Hver region får tildelt et antal danse/melodier max. ca. 100 og tildelt et antal timer på stævnet, hvor
de kan spille og danse dansene.

Vi forestiller os, at den enkelte region udvælger danse/melodier til

• regionsopvisninger og -legestuer 

• foreninger

• dansegrupper, 

• spillemandsgrupper, 

• danseinstruktører 

• andet - det ville være rigtig sjovt, hvis helt nye samarbejder opstår og måske også afvikler 
dans og musik i nye sammenhænge.

Hvis der så bliver melodier/danse til overs, som regionen ikke har lyst til at tage sig af, så vil 
stævnet samle dem i nogle særlige workshops/dansemaraton

Fordeling af musik og dans
Udgangspunktet er melodierne i  ”358”, hvor de tilhørende danse er koblet til. 
Dansene er fordelt mellem de 5 regioner og B&U. De er fordelt efter oprindelse, en ligelig fordeling,
og så er melodier/danse, der ligner hinanden, markeret, så man kan nøjes med at danse/spille en 
af de næsten ens danse/melodier. 
På denne måde er antallet af danse/melodier reduceret til 600, som vi måske kan nå at opleve på 
KØST17.

Danse/melodier vælges via nettet i ”Reserver din marathondans”. 
På den måde kan alle hele tiden se, hvilke danse, der stadig er ledige.

Tidsplan:

Tidspunkt Opgave

Er uddelt Melodier/danse er fordelt til regioner og B&U

1. jan. 2017 Regionerne har udpeget personer, der skal vælge danse/melodier

1. marts 2017 Plan for legestuer, danse- og spillekurser m.m. gøres færdig

1. maj 2017 Regionerne har valgt danse/melodier, så stævnet kan planlægge for 
resten


