
Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole/Balladegruppen af ’86 
 
 

Bliv medlem af Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole: 300 kr. for par/familie, 200 kr. for enkelt voksen og 
100 kr. for unge under 25. Kontakt Jørgen From på 57 64 83 62 for indmeldelse. 

 
 

Workshop og bal med Færøsk kædedans  

Balladegruppen af ’86 har nu gennem snart 30 år udforsket og levendegjort de gamle folke- og middelalderviser 
i form af et danse-, sang- musik- og teatermiljø på Broby Gamle Skole til studie, nyfortolkning og afprøvning af 
den nordiske og europæiske musiks rødder. 

 

På Færøerne har viser, ballader og kvad, der var udbredt i hele Europa i middelalderen, i generationer overlevet 
i den mundtlige tradition. Denne tradition lever den dag i dag under fællesbetegnelsen færødans (føroyskur 
dansur). 

 

 

Vi indbyder nu med glæde til: 

 

Workshop med Færøsk Kædedans og Sang v/ Dansifelagið Fótatraðk 
Lørdag d. 14. november 2015  

Sted: Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø 

Pris: 250 kr. for medlemmer af Folkekulturværkstedet, 300 kr. for ikke-medlemmer. Prisen er inklusive 
aftensmad og adgang til det efterfølgende bal. 

 

Program: 

Ankomst fra kl. 13, der bydes på en kop kaffe/te 

14-17: Med dansegruppen Fótatradk i spidsen arbejder vi med kædedans til sang i den færøske tradition 

18-19: Aftensmad for deltagerne i workshoppen 

19.30: Broby Gamle Skole er sammen med med Dansifelagið Fótatraðk vært ved Bal med færøsk kædedans, 
samt udveksling af danske og færøske ballader. Indlagt pause med kaffe/kage og fælles visesang ved bordene 
v/Tórur Johannesen fra Færøsk Forening på harmonika.  
 
Gæster er velkomne til ballet (entré 50 kr., medlemmer af Folkekulturværkstedet dog 25 kr.). 

 

Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser. 

 

Hvis du/I gerne vil med, så vær rar at gøre følgende to ting senest den 30. oktober 2015: 

1. Tilmelding på mail til: meretemensink@live.dk  

2. Betaling 250 kr. pr. person (300 kr. for ikke-medlemmer) mærket "færødans d. 14.11." til netbank 
kontooverførsel 0573 0002400499 eller netbank indbetalingskort +01< +2400499 husk at skrive navne 
på deltagere! Du er først endelig tilmeldt, når du har betalt! 

Begrænset deltagerantal, ”først til mølle”, herefter venteliste. 

 

Med kærlig hilsen og på gensyn 

 

Anette Lundby Hansen (57845104) 

Merete Mensink (57845785) 

 


