
Redaktør: Sally Charnley

Klubblad igen 
Vi forsøger igen med et klubblad, denne gang kun 
på nettet. Vi håber I igen vil begynde at sende et 
par linier til Redaktøren om jeres oplevelser ved 
arrangementer og om nyheder I vil dele med 
klubbens medlemmer (se sidst i bladet, hvordan man 
gør).

Sally

Et par ord fra vores Formand
Velkommen til den nye sæson 2011 – 2011.  
Jeg byder alle velkommen til den nye sæson 
2011 - 2011. Jeg håber at se mange af vores 
tidligere medlemmer som har danset på de 
forskellige hold, og også nye dansere som vil 
prøve kræfter med enten Square- eller 
Linedance. Om du kommer alene eller som par 
– der vil altid være en mulighed for at kunne 
danse på et af vores hold. 

Vang

Klubnyheder
Generalforsamlingen fandt sted søndag d. 27 
februar 2011.  Det var nødvendigt, at stemme om 
en kontingentstigning pga kommunens beslutning 
om, at fjerne en del af tilskuddet til klubben. De 
ledige poster i bestyrelsen blev fyldt ud og alt gik 
stille og roligt.

Linedanserne har fået nyt klubtøj og medlemmerne 
blev glade for, at kunne vælge imellem flere farver. 
Det bliver igen muligt at bestille tøj i den 
kommende sæson.

Klubben har investeret i nyt lydudstyr til 
undervisningslokalerne og store højtalere til 
udendørs arrangementer f. eks. til sommerdans ved 
Roskilde havn. Lyden er betydelig bedre og 
udstyret er let at betjene.

Den ny sæson
Square Dance
Vi glæder os til at komme igang med sæsonen 
2011/2012 med følgende hold.

• Basicholdet om onsdagen med Karen, og vi 
håber, at kunne få et godt bæredygtigt hold. Vi 
vil bede alle klubbens Squaredansere om at 
hjælpe med at få det nye Basichold godt igang.

• Mainstream rutine/Plus intro holdet om 
tirsdagen med Karen. 

• C1 rutine/C2 intro med Bjørn Andersson om 
mandagen. Holdet er på over 3 square.

• A1 rutine med René om tirsdagen, et hold som 
forventes at sprænge pladsrammerne.

• Plus/A1 danseholdet med Maryanne, som 
glæder sig over, at der kommer flere dansere til 
holdet.

• C1 holdet 2.år - torsdag med Thomas 
Samuelsson, også et stort hold.

• A2 holdet torsdag med René, klubbens yderst 
populære og dygtige caller.

Maryanne

Line Dance
Vi glæder os til en ny sæson med følgende hold:

• Begyndere – om onsdagen med Ingelise
• Letøvede – om tirsdagen med Hans Kurt
• Øvede 1 – om torsdagen med Tina
• Øvede 2 – om mandagen med Sally

Som I kan se, har Ingelise og Tina byttet dage. Vi 
opfordrer danserne til at ”rykke op” og vi vil gøre 
vores bedste, så I kan følge med på alle hold.

Sally 

Country nyheder
Country stjerner besøger nu tit Skandinavian

• Alan Jackson besøgte igen Sverige og Norge i 
august 2011. Vi håber, han kommer til 
Danmark på et tidspunkt.

• Lyle Lovett spillede i Danmarks Radios 
Koncerthus i juli 2011

• Dolly Parton spillede i København d. 25 
august 2011

• Brad Paisley spiller i København d. 28 august 
2011.
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Up country
Top 10 linedance i august 2011 
Up Country er et UK countrymusik og linedance blad

1. 1-2-3-4, Niels Poulsen
2. Disappearing bubbles, Gaye Teather
3. Buffalo tales, Gaye Teather
4. Knee deep, Peter & Alison
5. I’m no good, Rachael McEnaney
6. Dirt Road dancing, Rob Fowler
7. Inspiration, Robbie McGowan Hickie
8. This & that, Gary Lafferty
9. People are crazy, Gaye Teather
10. Tayler’s top, Rep ghazali

Der findes flere af disse danse på vores danseliste!

Klubbens arrangementer
Valentinsdans, lørdag d. 19 februar 2011
Valentinsdans eller klubbens fødselsdagsfest er 
blevet en tradition. Der var lagt op til succes da 
Valentinsdansen 2011 var udsolgt flere måneder 
inden datoen. Det var tredje gang klubben holdt et 
fællesarrangement for både square og linedansere. 
Niels Poulsen afholdt workshops om 
eftermiddagen, specielt dansen Knee Deep med 
musik af Zac Brown var meget populær. Om 
aftenen spillede Tim McKay fra UK – en ung 
talentfuld musiker. 
For Squaredansere callede Søren Lindergaard og 
Nils Trottmann (Tyskland) og der var super god 
stemning og dans.

Sally, Maryanne

Linedance CD-aften  fredag d. 11 marts 2011
Vores CD aften var velbesøgt fra alle Roskildes 
hold, samt Bjæverskov Line Dancers og det var 
dejligt, at se så mange fra begynderholdet. 
Danselisten var delt så både begyndere og øvede 
kunne danse samtidig, og der blevet gennemgået 

”en væg” af begynderdansene, før musikken 
startede. Hans Kurt gav workshop i Country as can 
be og Sally gav workshop i Sea of Heartbreak.

Country café-aften, fredag d. 8 april 2011
Vores country café-aften er en hyggeaften, hvor 
linedans er lidt i baggrunden. Vi danser almindelig 
pardans, spiser god mad og lytter til et live band. 
Det var anden gang ,vi holdt sådan en aften og 
denne gang var der ikke så mange deltagere men 
alligevel var der en god stemning. Vi fik lækker 
mad , som sædvanlig lavet af Joan fra Bjæverskov, 
og der blev danset til bandet Almost Blue. Næste 
café-arrangement bliver til efteråret.

Den allersidste Squaredans
Sæsonafslutning 2010/11, maj 2011

Vi havde i maj måned inviteret nogle klubber til en 
dans i Roskilde. Niveauet var Basic og 
Mainstream samt Plus light. Dansen var egentlig 
planlagt som en afslutning for klubbens egne 
Basic-Mainstream dansere samt mine dansere i 
Main City, som jeg ”skyldte” en dans. 
Jeg havde håbet på 20-25 dansere, men til min 
store glæde kom der 50 dansere. Det var åbenbart 
blevet spredt ud til andre klubber – hvilket var 
meget glædeligt. Jeg synes vi havde en super dejlig 
dag, hvor vi havde 2 Gæstecallere, Bjarne Eje og 
vor egen René S. Nielsen, samt undertegnede. 
De fleste klubber slutter deres sæson i april måned, 
mens Roskilde holder ud til starten af juni. Derfor 
vil jeg meget gerne gentage denne dans i maj 
måned næste år. Denne gang inviterer vi dog 
bredere ud, da vi både har lokalerne og dansere 



gerne vil møde op til sådan en afslutning på 
sæsonen – på tværs af klubberne. 

Tak til alle jer der mødte op og til jer der hjalp med 
bagning og opstilling. Også tak til René og Bjarne 
for at calle for os.

Maryanne

Sommerdans Roskilde
Sommerdans ved Havnen er efterhånden en fast 
tradition og mange line- og square dansere glæder 
sig til, at mødes hver sommer ved havnen.  

Squaredanserne dansede om mandagen og 
linedanserne dansede om tirsdagen. 
Alle kan deltage og der opkræves ikke danseafgift. 
Roskilde Kommune og lokale sponsorere dækker 
de omkostninger der er, i forbindelse med 
arrangementet. Vikingeskibsmuseet stiller området 
til rådighed og drikkevare skal købes i Cafeen. 
Klubbens underviserer og frivillige medlemmer af 
klubben er med til at, de enkelte danseaftener 
bliver gennemført. Der har været mellem 4000 – 
4500 som har deltaget i sommerdansen i 2011, 
over de 13 gange det har været gennemført. Heraf 
udgør Squaredance 200. 

Linedanserne fik i år besøg af bands Highway40 
og Thopper, og workshopaftenerne blev ledet af 
Susanne Mose og Niels B. Poulsen. Linedanserne 
var rigtig heldige med vejret, mens squaredanserne 
måtte danse 3 gange i klubben. 

På den sidste aften, kom Joy Mogensen, 
Borgmester i Roskilde, og takkede for den stor 
opbakning hvorefter Bjarne (den gale cowboy) gav 

begynderworkshop og Joy dansede med. Se video 
her: http://www.youtube.com/user/RSDC4000DK  
En stor tak til alle som har deltaget og på gensyn i 
2012 med bl.a. Tamra Rosanes.

Vang, Sally

Linedansopvisninger
Klubben lavede opvisninger ved Svogerslev 
Byaften ved Kroen fredag d. 27 maj 2011 og på 
Stændertorvet d. 28 maj 2011,hvor der blev 
danset både linedance, squaredance og  zumba. 
Musikken fik folk til at standse op og kikke og 
hele arrangementet var meget populært blandt 
publikum. Heldigvis blev regnen væk, lige indtil vi 
skulle pakke sammen.

For at gøre reklame for klubbens sæsonstart bliver 
der line og squaredance opvisning ved 
Stændertorvet d. 27 august 2011og klubben 
holder åbent hus for square og line dance 
søndag d. 28 august.

Roskilde’s detagelse i andre klubbers’ 
arrangementer
Roskilde linedansere deltog i Stonelessklub’s 
Country Fest, d. 26 marts 2011. Niels B. Poulsen 
gav nogle underholdende workshops og Thopper 
spillede til dans om aftenen trods halsbetændelse. 
Stoneless ”mor” Ruth havde bestemt sig for at 
skære ned på hendes linedans engagement, så 
derfor var der flere indslag til hendes ære, blandet 
andet en linedans opvisning til Hello Dolly med 
paraply ,som var flot gennemført.
Roskilde linedansere deltog i det årlige Hårlev 
Line Dance Træf d. 14 maj 2011, som i år fejrede 
deres 10 års jubilæum og i den anledning optrådte 
2 verdensberømte dansere Darren Bailey og Lana 
Williams. Magill band spillede op til linedance. 

Country musik nyheder
Ann Tayler’s musik bliver stadig mere og mere 
populær blandt linedansere. Vi danser Go mama 
go, Louisiana Swing, On the Road again og 
selvfølgelig også 1-2-3-4. Den sidste nye er 
Tayler’s top til Anne Tayler’s indspilning af Top of 
the World (gammel Carpenters melodi). Hun 
besøger UK i juli 2012.
To country stjerner – Miranda Lambert og Blake 
Shelton - blev gift d. 14 maj 2011. Se billeder: 
http://www.google.dk/search?
q=blake+shelton+wedding+pictures&hl=da&prmd=ivnso&tbm=isch
&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xQ5aTs2XJsnRsgbG2L2KCw&ved
=0CCIQsAQ&biw=1920&bih=985 

http://www.youtube.com/user/RSDC4000DK
http://www.google.dk/search?q=blake+shelton+wedding+pictures&hl=da&prmd=ivnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xQ5aTs2XJsnRsgbG2L2KCw&ved=0CCIQsAQ&biw=1920&bih=985
http://www.google.dk/search?q=blake+shelton+wedding+pictures&hl=da&prmd=ivnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xQ5aTs2XJsnRsgbG2L2KCw&ved=0CCIQsAQ&biw=1920&bih=985
http://www.google.dk/search?q=blake+shelton+wedding+pictures&hl=da&prmd=ivnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xQ5aTs2XJsnRsgbG2L2KCw&ved=0CCIQsAQ&biw=1920&bih=985


Mest ”sagt” på dansegulvet
Linedance:  ”Hvordan starter den?” eller  ”Sally, 
du skal stå foran”.
Squaredance:  ”Kommer jeg mon hjem til 
originalen?”

Danseliste til den nye sæson.
Hvordan laver vi undervisere danseliste til den nye 
sæson? Musikken er vigtig. Svinger den ,så du får 
lyst til at danse? Passer dansen til musikken? Er 
musikken country? Er dansen sjov? Passer dansen 
til niveauet? Bliver den danset i andre klubber. 
Alle disse spørgsmål tænker vi på, når vi finder 
danse til den nye sæson. Til sidst mødes vi 
undervisere og sørger for en rød tråd mellem 
holdene og dansene.  På øvede niveau, savner vi 
nogle af de gode gamle linedanse, så derfor 
kommer nogle af dem på vores liste igen. Vi vil 
også sørge for, at der kommer ”golden oldies” på 
danselisten til vores arrangementer.

Sally

Næste sæsons arrangementer
CD aften d. 14 oktober 2011
Vi håber, at se jer til vores CD aften til oktober. Vi 
håber, at se vores nye medlemmer og lover, at alle 
de danse de kan, kommer på danselisten. Vi giver 
også ”en væg” for begyndere inden musikken 
bliver sat på. Golden oldies kommer også med, og 
selvfølgelig årets danse og de nye danse, vi har 
lært.

Halloween Høstfest d. 4 nov 2011
Vores Høstfest bliver et brag af en fest! 
Vi har hyret et godt country orkester, 
Midnight Cowboys. Som noget nyt 
holder vi høstfesten i halloween tema og 
derfor opfordrer vi jer til at klæde jer ud 

som hekse, trolde mm. Præmie til bedste 
udklædning. Vi håber, at en lille gruppe vil hjælpe 
med udsmykning af lokalerne, så hvis du har lyst 
til at være med, kontakt en af underviserne.

Valentinesdans 2012 
Datoen er klar: d. 4 februar 2012.
Stedet: Jyllingehal 
For linedansere kommer koreograf Rob 
Fowler (UK) og laver workshops og Robert 
Lottman (NL) spiller om aftenen. 

Andre nyheder
Betaling
Det bliver muligt for medlemmer, at betale for 
billetter via netbank i stedet for kontant i klubben. 
Mere om det snart.

Pardans
Vores venner i Bjæverskov Line Dancers 
starter et begynderhold op i pardans fra 
oktober 2011, den anden søndag i måneden 
(kl. 14-16). Se her http://bj-linedance.dk. 
Pris for hele sæsonen er 200 kr. Du skal 

kunne de basale linedance trin for at være med, og 
du skal have en partner.  Hvis man ikke har prøvet 
linedance før, kan der arrangeres et 1-dags kursus. 
Roskildedansere er meget velkommen til at 
deltage, og kan kontakte Sally.

Indslag til bladet:
I må meget gerne sende et par linier, om jeres oplevelser fra  klubben og andre aktiviteter i line og squaredans. 

Billeder er også meget velkomne. En stor tak til Lene Mortensen for korekturlæsning.
Send alle tekster til Sally Charnley, Email redaktør@rsdc.dk.

Næste blad udkommer i januar 2012
med deadline d. 1 december 2011

mailto:redakt%C3%B8r@rsdc.dk
http://bj-linedance.dk/
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