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Hosebåndet 
Medlemsblad 

Nr. 1 – september 2015 - 29. årgang 

 

Dansetid og dansere 

Som det er meddelt på anden vis, lykkedes det at få A-salen, så vi kan begynde dansen 19 30, som et 
flertal ønskede det. Nu håber vi så, at det også bliver sådan fremover. Kulturcenteret og bestyrelsen 
beklager, at det nogle torsdage har været nødvendigt at flytte til B-salen. 

Vi har fået B-salen på vore medlemsaftener, således at vi kan gå derover når dansen slutter kl 21 00. 
Det betyder at der også medlemsaftenerne er 90 minutters dans. 

De erfarne børnedansere er blevet tilbudt at danse sammen med os, men endnu har ingen taget imod 
tilbuddet. 

Bestyrelsen har sammen med Vill og Steen besluttet at holde åbent de første torsdag for dansere 
udefra. 

 

Vi holder åbent for deltagelse i vor dans den 
første torsdag i måneden.  

Vi danser kl. 19 30 - 21 00 i Kulturhusets A-sal.  

Entre kr. 25,-.  

1/10 Emnet er polka og vals  

 

Ole 
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Vi gratulerer 

  

 

Susanne og Vill Plesner-Petersen 
Kildeskåret 7 
4050 Skibby 
Sølvbryllup 15. september 2015 

  

 

Erik Hansen 
Landsbygaden 22 
2630 Taastrup 
70 år 30. oktober 2015 
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Cosi fan tutte 

Da fuldmånen steg op over Reerslev var Lis, Henning, Kirsten og Aase klar til anden akt af 
Mozarts komiske opera Cosi fan tutte. Det var en dejlig aften med kun få skyer og en 
temperatur der gjorde, at vanterne kunne blive hjemme. 

Opera Hedeland havde valgt at flytte den komiske handling, hvor to grever foregiver at drage i 
krig, men forklæder sig for at afprøve deres forlovederes troskab. Instruktøren havde givet 
operaen en gnist af det absurde, idet handlingen foregik på en campingplads, hvor også en flok 
folkedansere camperede og lod sig rive med i de unges forsøg på at lokke hinanden. 

Det var en oplevelse at se de ”kendte” folkedanse danset til Mozarts musik.  

Det var på premiere aftenen lørdag den 1. august, at vi fik denne oplevelse. 

Sammen med de fire dansere fra Taastrup var der seks dansere fra Hedeboholdet i Roskilde.  

Vi var fem opera elskere der ude og havde en god oplevelse. 
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Oplevelser efter at have været med i Cosi fan tutte i Hedeland 

Efter at være blevet antaget til at være med i operaen Cosi fan tutte var vi ti dansere, fire fra 
Taastrup og seks fra Hedeboholdet, som forventningsfulde og spændte mødte op i Hedeland d. 
13/7. Hvad nu? Vi troede vi bare skulle danse lidt og ellers stå som en eller anden form for 
baggrund, men nej, vi var stort set med i hele stykket med tøjskift op til flere gange. 

Vi startede med prøver fra den 13. til den 22/7 hver dag fra kl. 11 til 17 og derefter til den 29/7 
fra kl. 17 til 23. Det kunne til tider være hårdt, for lige som vi havde lært en ting så blev det lavet 
om, alt skulle jo passe sammen med de seks sangere, men vi havde en god og tålmodig 
koreograf i Christine, der samarbejdede med vor svenske instruktør. Vi nåede det til 
generalprøven den 31/7   og den gik godt. Der var ingen nervøsitet for at gå på scenen for vi 
havde fået det øvet og terpet igennem igen og igen vi var jo 10 personer, der skulle det samme. 

Vi var nu klar til premieren den 1/8 og den gik godt og fik fine anmeldelser i flere aviser. Nu var 
der bare de to forestillinger d. 7. og 8. og så var det slut, lidt ærgerligt måske. 

Det har været en stor og fantastisk oplevelse at være med og opleve, hvordan det foregår bag 
kulisserne: Alle har været utrolig søde og flinke, der er ikke forskel på høj og lav og alle siger tak 
til hinanden for godt samarbejde. 

De fire opera dansere 
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Sommertræf 2015 

 

 

 

Det blev en dag med godt vejr, trods varsler om det modsatte. Et par kvadriller mødtes lørdag 
middag hos Kirsten og Svend, hvor der var tændt op i grillene. Vi havde en hyggelig 
eftermiddag med masser af salat, brød og kød i forskellige varianter. Inden Kirstens kaffe og 
kage nød vi Svends langtidsstegte pølser. 

Kom med en tur til Malmö 

Gennem Jan Skaaning har vi fået en 
indbydelse, fra Folkedansens Vänner, 
til at komme til Malmö og danse 
torsdag aften den 15. oktober, hvor vi 
holder efterårsferie. Se nærmere på 
tilmeldingslisten. 
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Dansens Dag på Frilandsmuseet 

 

På sommerens sidste dag mødtes vi ved Stubmøllen på Frilandsmuseet. Vi var 18 fra vor 
forening og mindst det samme fra Den Lille Vendelbo og Hjerter To. 

Der var konstant tre kvadriller på plænen. Dansere fra de tre foreninger og tilskuere der tog 
imod indbydelsen til at være med. Efter 30 minutter overgav vi plænen til de næste, der skulle 
danse. 

Vi havde så en god time til at se på dans og vrimlen af dragter på stier og plæner, inden vi kl 12 
fandt sammen på spisepladsen med vore madkurve. 

Eftermiddagen tilbragte vi på festpladsen, hvor der var flotte opvisninger. Vi så Dream Dancers , 

Dansegruppen 12 , The Sprouts / Spirerne, der alle viste at folkedans  kan give oplevelser både for de 
helt unge og de lidt ældre. 

Dagen sluttede med Les Lancier og dans med publikum. 

Da bygerne kom, var en god dag slut. 

 

 
  

Også fredag den 11. september var 
de fire foreninger fra Vestegnen 
sammen. Denne gang til Vestegnens 
Kulturuge, hvor vi dansede i Rødovre 
Centeret. Der var ca. 40 dansere 
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Foreningens udvalg mm. 

Dragtudvalg 

Lise, formand 
Grethe J 
Henning, bestyrelseskontakt 

Informationsudvalg 

Tina, formand og hjemmesiden 
Kirsten H, Hosebåndet 
Benny,  
Ole, sætter 

Skovtursudvalg 2014 

Lise og Sigvald 
Ina og Jens Frede 
Ragnhild og Ole 

Kontakt til Taastrup Børnedanserforening 

Anette 

Kontakt vedr. foreningslokalet 

Jens Frede 

Reservation af lokaler 

Kirsten Krogh 

Arrangører: 

Medlemsaftener 

Anette og Christian 
Lis og Henning 

Juletræ 

Kirsten Harder 
Janni 
Ragnhild og Ole 

Juleglögg 

Annette og Mogens 
Susanne og Jan 

Første danseaften 2015 

Intern afslutning 
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Oplysningssiden 

   
Formand Ole Lundum 43992126 ole.lundum@hotmail.dk 
Næstformand Anette Dahl Nielsen 43996654 chran@privat.dk 
Kasserer Edmund Muldvad 43520643 emu@post.tele.dk  
Sekretær Jens Frede Hovmand 43991331 jfhovmand@hotmail.com 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer   
Kirsten Krogh 43996838 kskrogh@mail.dk 
Tina Ørregaard 60603256 orregaard@webspeed.dk 
Henning Fruergaard 44918827 lh.fruergaard@email.dk 
Suppleanter   
Kirsten Harder 29336250 kirstenharder@live.dk  
Janni Culleton 43717307 janniculleton@outlook.com  
Instruktør Vill Plesner-Petersen 25159861  
Spillemand Steen Jagd 36450535  

Medlemskontingentet er: 

Ved betaling halvårlig:   Aktive: 560 kr. Passive: 140 kr. forfald er 1/10 og 1/2 

Ved betaling månedlig Aktive: 140 kr. Passive:  35 kr. forfald er den første i måneden 

Ved betaling helårligt  Aktive: 1120 kr.  Passive: 280 kr. forfald 1/10 

Indbetalinger til foreningen af kontingent eller gebyrer for deltagelse i arrangementer kan ske til 
foreningens konto: 22758979152095 

Foreningen råder over et antal dragter, der kan lejes:  

 Pris for medlemmer * Pris for ikke medlemmer 

Dragt 50,- 150,- 

Dragt del 25,- 75,- 

Depositum 100,- 300,- 

*medlemmer af Taastrup Børnedanserforening og Taastrup Folkedanserforening. 

Sæsonprogram 2015 – 2016: 

Tyvstart Kulturc/foren.lok 27/8 2015 Kl. 20 00 

Dansens dag på Frilandsmuseet Frilandsmuseet 30/8 2015 Kl. 10 00 

Åbent hus Kulturcentret 10/9 2015 Kl. 19 30 

Dans Vestegnens Kulturuge Rødovre Centrum 11/9 2015 Kl. 16 30 

Skovtur Køge 20/9 2015 KL 10 45 

Medlemsaften Kulturc/foren.lok 1/10 2015 Kl. 19 30 

Efterårsferie ingen dans Kom med en tur til Malmø 15/10 2015 Se opslag 

Medlemsaften Kulturc/foren.lok 29/10 2015 Kl. 19 30 

Juletræ Kulturcentret 10/12 2015 Kl. 18 00 

Juleglögg Kulturc/foren.lok 17/12 2015 Kl. 19 30 

    

Første danseaften 2016 Kulturc/foren.lok 7/1 2016 Kl. 19 30 

Dansesjov, dansekursus v. Susanne og Vill Kulturcenteret 9/1 2016 Kl. 10.00 

Vinterferie ingen dans  18/2 2016  

Medlemsaften Kulturc/foren.lok 25/2 2016 Kl. 19 30 

Sæsonen afsluttes Kulturcentret 28/4 2016 Kl. 19 30 

Dansens dag  29/ 4 2016  

Intern afslutning  30/4 2016  

Generalforsamling Kulturcentret lok  12/5 2016 Kl. 19 30 
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