
Musikken får
 
folkedanserne
 
op af stolene
 
JUBILÆUM: Der er fol
kedans og musik j Aa
benraas bymidte i 
morgen. De lokale fol
kedansere får dansen
de gæster fra Norge 
og Sverige, som skal 
være med til at fejre 
de første 50 år. 

Af Karen Petersen 
Tlf. 7332 5008. kP~v.dk 

AABENRAA: Deter omkring 
30 år siden, Arne Nielsen i 
Stollig begyndte at danse fol
kedans. 

- Fordi jeg synes, det så 
spændende ud, fordi jeg godt 
kan lide at danse, og fordi jeg 

kan lide musikken. Og så er 
der det kulturelle sus. Efter 
rigtig mange år er folkedan
sen stadig levende, siger Ar
ne Nielsen. 

På lørdag er han sammen 
med mange andre dansere 
fra Aabenraa og Omegns Fol
kedansere med til at markere 
foreningens 50 års jubilæum. 
Der er masser af dans i Aa
benraas gader med danske, 
norske og svenske dansere, 
der er reception og der er fest 
om aftenen - naturligvis med 
dans og musik. 

Selvom nogen mener, fol
kedans hører en svunden tid 
til, så er der ifølge Arne Niel
sen fortsat interesse for folke
dansen. 

- Vi er 70 medlemmer, vi 
har været flere. Interessen er 
der, men vi må nok indrøm
me, at vi er lidt op i årene. os 

der er meget i. Og musikken, 
man kan slet ikke sidde stille. 

I sommer var 
dansere fra 
Aabenraa og 
Omegns Folke
dansere en tur 
i Grønland, 
hvor både de 
og grønlandske 
dansere gav 
opvisning. 
Blandt delta
gerne var Arne 
Nielsen og hu
struen Elin 
Bjerregaard. 

der er med. I hvert fald de fle Den kan åbne dørene til folke
ste. Vi har ikke den store til dansen, mener Arne Nielsen. 
gang. . 

Ame Nielsen mener nok, at 
foreningen gør et stort arbej
de for at gøre opmærksom på 
sig selv. 

- Vi findes i bybilledet. 
Men bare vent til næste år. Da 
slår vi på stortromme, når der 
er landsstævne iAabenraa. Så 
vil der være 1500-1800 danse
re fra hele landet. 

- Folkedans er ikke bare 
pjatdans men en dans, hvor 

FAKTA
 

. 50 ARS JUBILÆUM 
Aabenraa og Omegns Folkedansere fejrer 50 års jubilæum lør
dag. 
Der kommer dansere fra Norge og Sverige. 
Klokken 11.30 danser de nordiske gæster på Nørretorv. 
Klokken 12.10 danser Aabenraa og Omegns Folkedansere på 
Mutter Stahlboms Plads. 
Klokken 13-15: Reception på det gamle rådhus. 
Klokken 18.30: Fest på statsskolen. 


