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Kunst for alle
  

2016
23.-27. marts - 75 kunstnere udstiller - entré kr. 50

Gratis værksted for børn incl. fri entré  - kunstforalle.dk

ONSDAG KL. 16 - 19
TORS-FREDAG KL. 11 - 17
LØR-SØNDAG KL. 11 - 17

AALBORG - AKKC
Aalborg Kongres & Kultur Center

Fernisering: Ernst Trillingsgaard holder åbningstale ons kl. 17

®

Tekst og foto:  
Flemming Dahl Jensen 

NOLS HALLEN lagde gulv til 
folkedansernes forårsfest 
med over 100 par på gulvet. 

Efter fællesspisningen, var 
der lagt an til mange forskel-
lige danse. 

Karsten og Lene Christen-
sen fra Vrå stod i spidsen for 
at lede de mange par igen-
nem de forskellige danse. 

På væggene i Nolshallen 
var der sat danmarkskort 
op, som viste hvilken danse 
der høre til de forskellige eg-
ne i Danmark. 

Det var så menuen for af-
tenen, at komme rundt på 
hele Danmarks kortet. 

Det gav også udfordringer 
til det tremandsorkester, der 
var hyret til lejligheden. De 
klarerede det fint, men der 
var mange noder der skulle 
holdes styr på. Oskar Wrøn-
ding fra de lokale folkedan-
sere i Saltum var glad for at 
så mange par kunne samles i 
Saltum.

- Der bliver danset meget, 
så det er vigtigt sådan en af-
ten, at benene skal være i or-
den, fortæller Oskar Wrøn-
ding og fortsætter. 

- Mange af de par som er 
tilstede i Saltum har danset i 
30 - 40 år. Dengang de star-
tede var der ikke så mange 
tilbud om aktiviteter, som 
det er i dag.  I vores lokale 
klub håber vi selvfølgelig at 
få lidt flere medlemmer, 

men konkurrencen er hårdt 
for at få nye medlemmer. Vi 
oplever heldigvis, at når 
først nye par oplever vores 
fællesskab, så bliver de med-
lemmer.

Folkedansere i massevis

Orkesteret var virkelig sat på en 
hård prøve - men de klarede 

det fint. 

Alle par er på gulvet.

Det gælder om at følge med.

Oskar Wrønding fra Saltum var glad for at folkedanserne kunne 
være i Nols Hallen.

Kondien skal være i orden.


