Baldans for alle
11 søndage i sæson 2019 - 2020 byder Herlev Folkedanserforening alle
velkommen til baldans. Med baldanse mener vi de danse, som i 1800tallet blev danset i byerne, mens folkedanse i høj grad blev danset i landsbymiljøerne.

Vi danser i helt almindeligt tøj til levende musik og med kyndig instruktion.
Vi vil i denne sæson især arbejde med Cotillon-Quadrille og The Waltz Cotillon, som beskrives
i hovedtræk herunder.

Cotillon-Quadrille - til bal med kærlighed
Dansen er fra Wien 1865. Koreografien er af danser ved Hof-Opern-Theater Eduard Reisinger,
mens musikken er opus 43 af kapelmester Carl Michael Ziehrer.
Dansen er en Quadrille ’ohne vis-à-vis’. Dansens seks ture
symboliserer den tiltagende kærlighed fra første møde til bryllup.
1. tur Bekendtskabet
2. tur Sammenkomsten
3. tur Venskabet
4. tur Kærligheden
5. tur Forlovelsen
6. tur Brylluppet

The Waltz Cotillon - lancierens glemte fætter
”The Waltz Cotillon” er oprindelig fra England, men blev fra omkring
1840’erne lige så kendt i USA.
I England blev dansen ofte anvendt ved private selskaber, hvor der
ikke var en ”Dancing Master” til at forklare dansen. Det skyldtes, at
den er enkel, og såfremt bare et eller to par kendte den, kunne alle
være med. I 1856 skriver Charles Durang i USA, at man dansede den
ved hans danseskoles ”soirées” (aftenselskaber).
I slutningen af 1800-tallet var The Waltz Cotillon sammen med Les Lanciers blandt de fire fem mest populære danse, og den var med på alle baller i både England og USA.
Holdet danser på Herlev Byskole, afdeling Elv, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.
Instruktion ved Annette Thomsen og musik ved Jørgen Hanskov.
Vi danser 11 søndage kl. 16 - 17.30 med sæsonstart 15. september 2019.
15/9, 29/9, 6/10, 27/10, 10/11, 19/1, 26/1, 23/2, 8/3 22/3 og 29/3.
Evt. generalprøve 19/4 og opvisning 25/4 (frivilligt)
Pris for hele sæsonen
570 kr. inkl. medlemskab af Folkedans Danmark. Pensionister/efterlønnere 400 kr.
Læs mere på www.herlevfolkedans.dk, skan koden.
eller kontakt Kirsten V. Nielsen på telefon 30 35 49 93 eller
mail formand@herlevfolkedans.dk.
Vi har også voksenhold i folkedans:
mandage kl. 20 – 21.50, sæsonstart 2. september 2019 og onsdage kl. 14 - 15.30, sæsonstart 2. oktober.
Desuden et børnehold og et juniorhold, der danser sangdanse og folkedanse de samme 11 søndage som baldanseholdet,
men kl. 14.10 - 14.50 og 15.00 - 15.45.

