
Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2021 
28 - 30 maj 2021 
 
Kære Folkedanserforeninger, 
 

Stevns Folkedansere vil hermed gerne invitere jer til det Sjællandske Børne- og 
Ungdomsstævne 2021. Stævnet afholdes i Store Heddinge Skole, Kronhøjvej 4, 4660 Store 
Heddinge, i weekenden d. 28. - 30. maj 2021. 
 
Foreløbigt program for weekenden (ændringer kan forekomme): 
 

Fredag 
Fra kl. 18.00 Ankomst og aftenhygge for dem, der ønsker at overnatte fra fredag. Medbring selv aftensmad.  

I løbet af aftenen vil der være kaffe/te/saftevand og kage. 
 

Lørdag 
Kl. 08.00 Morgenmad for de overnattende 
Kl. 09.00 Skolen åbner for ankomst 
Kl. 09.45 Omklædt i dragter 
Kl. 10.00 Velkomst og stævneåbning, samt gennemgang af opvisningsdanse 
Kl. 10.40 Afgang til Store Heddinge Torv 
Kl. 11.00 Opvisninger på Store Heddinge Torv 
Kl. 12.00 Retur til skolen 
Kl. 12.30 Frokost på skolen  
Kl. 13.30 Legestuer for store og små  
Kl. 14.30 Sang for alle 
Kl. 15.00 Konkurrencedans  
Kl. 16.15 Aktiviteter for alle 
Kl. 17.15 Kåring af vinderne - Afslutning på stævnedagen  
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.00 Dans for alle 
Kl. 21.00 Aftenhygge med kaffe, saft og kage  
Kl. 21.30 Dans til vi ikke kan mere 
 

Søndag 
Kl. 08.30 Morgenmad og oprydning 
Kl. 10.00 Afrejse. Farvel og tak for i år! 
 
Opvisning 

● Foregår i dragt 
● Foregår i 3 grupper (foreningens instruktør vælger selv hvilken gruppe danserne skal med i, men vi 

beder jer være omhyggelige med at vælge den rette gruppe - ikke for svært. Og tjek versionen af 
sanglege/sangdanse) 

● Som udgangspunkt vil det ikke være muligt at danse på flere hold 
● Voksne på familiehold og lign. skal selvfølgelig ikke afholde sig fra at danse i almindeligt tøj 
● Vi sørger for musik til alle grupper 

 
Foreningsfaner er velkomne i optoget og ved opvisningerne. Der vil være fanestativer til rådighed under 
opvisningerne og i hallen. 
 

Danseinstruktører: Rikke Rasmussen & Henrik Larsen 
Musik: Henrik Jansberg, Peter Eget Hansen og Line Gessø Storm Hansen 
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Deltagerpris 
Prisen er ens for alle, både børn, unge og voksne, og vi har i år valgt en mere enkel pris for 
nemhedens skyld: 

- Fredag - søndag inkl. overnatning, mad og stævne: 135 kr. (gælder også hvis I kun 
overnatter fre-lør eller lør-søn) 

- Kun lørdag inkl. Stævne, frokost og aftensmad: 100 kr.    
 
Vi sørger for at der er en bod på skolen, hvor der kan købes drikkevarer, slik og frugt til rimelige priser.  
 
Skrabelodder 
Med til at finansiere stævnet (en stor post på budgettet) er salg af skrabelodder, vi håber derfor at I alle vil 
hjælpe med at sælge dem. Det bliver i perioden 1. februar til 1. maj, I vil få dem tilsendt medio januar. 
 
Forhåndstilmelding 
Som noget nyt laver vi i år om en lidt lettere form for forhåndstilmelding, som blot bliver en mail med en 
tilkendegivelse af, hvor mange I ca. forventer at komme. Vi sender en mail ud til alle med mere information 
omkring den 1. februar 2021 - så skal I ikke selv huske på det indtil da :-)  
 
Endelig tilmelding og betaling 
 – skal vi have senest d. 28. marts 2021. 
Betaling til konto 2340-8893338404. Husk at udfylde ”meddelelse til modtager” med jeres forenings navn, så vi 
kan se hvor pengene kommer fra.  
 
På Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne’s hjemmeside www.sjællandskebørnestævne.dk, kan I også 
finde indbydelse, danse mm. 
 
Som I kan se, er der lagt op til, at der kan overnattes på stævnet, og vi håber at se rigtig mange på Stevns til 
SBU stævne 2021.  
 
Denne indbydelse sendes pr. mail til formænd for de foreninger som os bekendt har børne- og ungdomshold 
samt til de B&U kontaktpersoner og instruktører vi har kendskab til. Vi beklager meget, hvis vi har overset 
nogen, og alle er meget velkomne til at kontakte os eller videresende denne indbydelse.  
 
Nedenfor findes skema til endelig tilmelding, returfrist 28. Marts 2021 (se nedenfor) 
Opvisningsprogrammer for gruppe 1-3, samt løsbladsdanse med noder er vedhæftet. 
 
Med venlig hilsen 
 

Stevns Folkedansere 
 
Stævneudvalg:  
Formand: Poul Erik Rasmussen, poulerik.rasmussen@hotmail.dk, tlf. 2230 2493 
Dans & Musik: Rikke Rasmussen, rikke.dance@gmail.com, tlf. 2874 8929 
Kasserer: Jonna Christensen,  jonna4672@gmail.com, tlf.  2043 2652 
Forplejning: Ida Nygaard, Ida-nygaard@hotmail.com, tlf. 2028 0776 
PR: Krista Hoffmann, Jeanette Jalsing, Rikke Rasmussen 
SBU:  Christina Vorborg Jønsson, christinavjoensson@gmail.com, tlf. 2963 0216 

Lissi Helveg Madsen, lp.m@mail.dk  tlf. 40 35 21 85  
Stævne-mail: sbu.staevne@gmail.com  

Kontakt os venligst via stævne-mailen, hvis I har spørgsmål eller kommentarer.  
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Endelig tilmelding 28 marts 2021. 
 

Forening/gruppe: 
 
Kontaktperson: 
 

E-mail: 

Adresse: 
 

Tlf: 

Instruktør: E-mail: 
 

Medbringer fane: 
 

Antal stævneemblemer (hovedsageligt til 
børnene): 

  
Dansere 
 

Andre 

Hold 1: 
 

Instruktør: 

Hold 2: 
 

Ledere: 

Hold 3: 
 

Tilskuere: 

 
Speciel kost: (Skriv hvilken) 
 
 
 
 
 
 
 Antal Pris I alt kr. 
Overnatning* fredag til søndag, inkl. mad og stævne 
 

 135,-  

Kun lørdag, stævne inkl frokost og aftensmad 
 

 100,-  

Sum i alt 
 

Kr.  

 
*Hvor mange overnatter fra fredag til lørdag? ______ 
 
*Hvor mange overnatter fra lørdag til søndag?______ 

 
Beløbet indbetales senest d. 28. marts 2021 på konto: 2340 - 8893 338 404 
 

Endelig tilmelding sendes:  
Sendes på mail til: sbu.staevne@gmail.com  
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