Invitation til Nordring 2023 i Danmark
Dans Danmark, Folkedans byder velkommen til inspirationskurset Nordring som
arrangeres i påskedagene i april 2023.
Tidspunkt: 6. - 10. april 2023.
By: Hasle, Bornholm.
Pris: 1500,- Dk (inkluderer alt undtagen rejse fra hjemby til Rønne, Bornholm
tur/retur)
Tilmelding åbner: tirsdag den 15. november 2022
Tilmeldingsfrist: søndag den 15. januar 2023
Hvad er nordring?
Nordring er en kulturudveksling for unge i alderen 18-25 år, hvor 6 personer fra hvert
Nordiske land; 4 dansere og 2 musikere deltager. Deltagerne lærer hinandens
traditionelle danse, sange, musik, skuespil og påsketraditioner. De får undervisning i
hvad Nordlek-organisationen laver, og også hvilke arrangementer organisationen
afholder. Derudover lærer de om de forskellige landes organisationer, hvilken
aktiviteter de har, og hvordan de er struktureret. Der vil også være en udflugt på
Bornholm, som vil give deltagerne et indblik i den bornholmske natur.
Deltagerne samles torsdag d. 6. april 2023 senest kl 15:00 på havnen i Rønne
alternativt lufthavnen i Rønne.
Endvidere tilrettelægges fælles bustransport til Team Bornholm Ferieby i Hasle.
Hjemrejsen er tilrettelagt på samme måde efter morgenmad d. 10. april.
Dette forventer vi af deltagerne:
● Have et godt kendskab til, formidle og undervise i traditionelle danse og/eller
musik fra deres land
● Have kendskab til og fortælle om deres lands organisation(er), der er en del af
Nordlek
● Medbring og undervise i 10 sange fra deres land
● Have kendskab til at formidle deres lands påsketraditioner
Deltagerne skal medbringe dette:
● Dansesko/instrument
● Danseinstruktioner/noter
● Sangtekster
● Noget, der beskriver jeres påsketraditioner
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● Rygsæk til en dagstur
● Tøj, der passer til vejret
● Gode udendørssko
● Indesko
Komplet pakkeliste udsendes til deltagerne efter tilmelding i januar.
Andre oplysninger:
● Nordring er alkoholfri, man bliver sendt hjem øjeblikkelig og for egen regning,
hvis man drikker alkohol eller bruger euforiserende stoffer i løbet af
stævnedagene
● Sproget er alle de nordiske sprog
● Stævnet afholdes ikke, hvis færre end tre lande eller selvstyrende områder er
registreret
Tilmelding:
Tilmelding skal ske inden 15. januar 2023 via tilsendt der sendes

Vi glæder os til at byde jer velkommen på Bornholm
Dans Danmark Folkedans
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