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Formandens ord.
Hej med jer.
Så er sommeren ovre, og jeg håber mange har modtaget en masse nye dansere. Hvis I
har, må I love at passe godt på dem, da vi desværre ikke kan sige det er tilfældet alle
steder.
Siden sidst har jeg modtaget en del mails, vedr. NewsLetter i den nye format. Det har
stort set kun været positivt, selv em en enkelt følte det var MEGET besværligt at
slæbe sin gamle computer-skærm med i seng for at få sin godnat-læsning. Hvis der er
flere, som ønsker en pdf-udgave til udskrift vil vi gerne lægge den til download på
den nye hjemmeside, når den kommer op at køre.
Callertræffet står for døren og der er tilmeldt 19 deltagere. Der kunne ønskes en
større opbakning, men vi aflyser ikke. CSD vil måske få et mindre underskud ved
arrangementet, men det har generalforsamlingen godkendt på forhånd.
Jeg håber vi må få en god og givende weekend, og håber at vi, i bestyrelsen, også der
vil få nye input. De kolleger rundt i landet som ikke er i stand til deltage i
callertræffet skal dog ikke holde sig tilbage for at komme med gode idéer – dem tager
vi imod med kyshånd.
Følgende mailbox er altid klar til at tage imod ideér og kommentarer:
deltaduo@mail.dk

Mads Nielsen

Ændring af Callerlab Teaching list.
Callerlab har pr. den 1. september 2009 udgivet en ny teaching list for
danseprogrammet basic. Der er ikke fjernet eller tilføjet calls, men der er ændret på
rækkefølgen af de calls der er i basic programmet.
Veer left/right og circulate family var på den gamle liste placeret sidst i programmet.
De er nu flyttet til henholdsvis call nr. 19 og call nr. 21.
De callere, der er så heldig at have et nybegynderhold i denne sæson, skal derfor være
opmærksomme, og følge den nye liste, når de planlægger deres undervisning.
Det er vigtigt, at I tager ovenstående til efterretning, så vi undgår problemer ved
eventuelle begynderstævner. Vi skulle jo nødigt miste nogle af de nye danse, vi har
fået ind folden.
Se den nye basic-liste i pdf-format
Niels J. Hviid

Respons fra medlemmerne.
Siden sidst, har vi fået mange tilbagemeldinger fra medlemmerne - næsten udelukkende positive.
Tusind tak for det. Det gør det meget lettere at ofre de timer der skal til for at ”køre biksen”.
Her bringer vi et par stykker.
Gerner Nielsen skrev:
Hej med jer.
Jeg syntes at det er et rigtig godt tiltag, både logo og hjemmeside.
Da jeg, i sin tid, har lavet udkastet til CSD`s logo og medstifter/initiativtager af Callers Society, er
jeg selvfølgelig glad for at I har bevaret selve logoet.
Selv om jeg er stoppet som Caller, for en del år siden, følger jeg stadig med i hvad der rører sig på
den front, for jeg var jo med lige fra starten.
Med venlig hilsen.
Gerner Nielsen
Jens Hyttel skrev:
Hej
Jeg har været medlem af CSD en del år efterhånden; men har holdt lidt lav profil. Nu kan jeg
imidlertid ikke holde min mund, for pludselig sker der virkelig noget positivt nyt. Ikke "bare" nyt
logo (som var tiltrængt); men også de nye plakater. Det ser i det hele taget ud som om der er
kommet folk med visioner igang. Og selvfølgelig skal medlemsbladet da komme over nettet. Hvem
har brug for mere papir ? Det er rigtig godt. Man bliver i helt godt humør.
Håber I bevarer gnisten.
Mange hilsner Jens Hyttel
På bestyrelsens vegne
Mads Nielsen
formand

Callerparade 2010.
Når Callerparade løber af stablen fra den 2. til den 4. april 2010 vender vi
tilbage til Tranum Strand Kursus- og Feriecenter, hvor det hele begyndte.
Allerede nu er det muligt at tilmelde sig, både som callere og dansere.
Allerede nu har de første tilmeldt sig, så fremtiden tegner heldigvis lys for
arrangementet. Grunden til at vi flytter tilbage til Tranum er, som tidligere fortalt at
prøve at genskabe den stemning som var på Callerparade tilbage i 1990’erne.
Det er så der, at I, kære kolleger, kommer ind i billedet. Det er vigtigt at I fortæller
jeres dansere om, hvad Callerparade er, og hvordan det sociale i arrangementet kan
løfte stemningen.
Afterpartyet er endnu ikke helt på plads
Som caller kan du allerede nu tilmelde dig til deltaduo@mail.dk med oplysning om,
op til hvilket niveau du caller, samt ønsker om at calle andre niveauer.
Online tilmelding er på vej
Download flyer

Tilmelding pr. mail
På bestyrelsens vegne
Mads Nielsen
formand

Animationer af SD-Calls.
Jeg har mange gange mødt dansere, som har efterlyst animationer til computeren, når
de skal indlære nye calls. Det mest velegnede program jeg har stiftet bekendtskab
med er TAMinations, som kan findes her:
http://www.tamtwirlers.org/tamination/info/index.html
En af fordelene ved hjemmesiden er, at den dækker alle niveauer fra Basic til C3a.
(Et lille suk: A1 og A2 er samlet i Advanced) Der er en mulighed for at justere
tempoet i animationen, så alle kan følge med.
En anden fordel er, at selve animationsprogrammet kan downloades, så den kan køres
på en computer som IKKE er online, hvilket jo oftest er tilfældet, når vi står i en
undervisningssituation.
Klik blot på linket How to download and run TAMinations locally. og følg guiden.
Offline udgaven kræver dog installation af web-browseren Firefox.
Kan hentes gratis her. http://mozilladanmark.dk/produkter/firefox/
Tredje og sidste fordel er, at det er freeware, og derfor ganske gratis at bruge.
Jeg kører online-udgaven i Internet Explorer 8, men programmet fungerer også fint i
Firefox og Google Chrome.
Mads

Er der nogen af kollegerne rundt i landet der har andre input, både vedrørende
animationer og andre hjælpemidler, hører vi naturligvis gerne fra jer, her på
redaktionen.
Blot meld ind på deltaduo@mail.dk

Aktiviteter og kurser.
CALLERTRÆF 2009
Så er årets Callertræf lige på trapperne. Vi har, efter flere opfordringer, forsøgt at
flytte træffet til Sjælland.
Ligeledes har vi forsøgt at følge sidste års opfordringer i evalueringen. En af de
gennemgående træk var, at der var for meget ”stillesiddende teori”. I år er det
begrænset til et minimum, hvorimod der er masser af bevægelse og praktik.
Det er så spændende, hvad evalueringen vil sige i år.
Mads

ANDRE KURSER
Som beskrevet i sidste nummer af NewsLetter er der ikke fastlagt andre kurser i år.
Det er som konsekvens af de mange aflyste kurser de seneste år.
Jeg vil dog opfordre jer til, hvis I er nogle stykker som ønsker et bestemt kursus, at
henvende jer til CSD. Så vil vi forsøge at udbyde kurset.
Blot send en mail til deltaduo@mail.dk, eller ring +45 97362808
Mads

CALLERPARADE 2010
Som beskrevet andetsteds i NewsLetter afholdes CP 2010 i Tranum.
Ved du allerede nu, at du kommer, så tilmeld endelig. Dobbeltværelserne udlejes
efter ”først-til-mølle” princippet.
Tilmelding af overnatning kan ske på cp2010@live.dk
Online-tilmeldingen er endnu ikke helt på plads, men Poul Erik arbejder på sagen.
Tilmelding af scenetid samt andre spørgsmål.
Kontakt mig på deltaduo@mail.dk, eller ring +45 97362808
Mads

Ny webside.
Følg opbygningen af den nye hjemmeside på
http://d15824658.u200.surftown.dk/Default.aspx
På forhånd tak.
Poul Erik.

Callerlab links.

DIRECTION nr. 2 / 2009
Callerlab’s kvartårlige nyheder

Dance Program Review (B-MS-Plus) (2009)
The CALLERLAB Dance Programs are reviewed at least once every three
years.
This Press Release provides the results of the 2009 review of
the Basic, Mainstream, and Plus (B-MS-P) Programs (July 28, 2009)

Dress Code (Dancers)
During the 2000 CALLERLAB convention in Las Vegas, NV a Position
Paper on a proposed dress code was presented to the membership for
a vote. This Position Paper was approved by the convention attendees.
The vote to approve the Position Paper was not rescinded by the
membership during a mail ballot on this issue. The following is that
Position Paper.
Women In Calling (WIC)
Project – July 2008
Deborah Carroll-Jones, Chairman
Gerry Hardy, Vice Chairman
Basic-Mainstream Tjekliste pr. 09-09-2009
Tjek den nye rækkefølge
Se også Niels Jørgen Hvid’s artikel

Biksen.
MS på dansk
CALLERLAB MS Definitions in English / på dansk. Udgave 1.05 pr. 01/2008 er
lagt ud på vor web site i pdf-format, hvorfra de 52 sider kan downloades gratis.
Publikationen er lavet med den originale engelske tekst og den danske
oversættelse, således man parallelt kan følge både den engelske og den danske
tekst.
Interesserede kan også uanset medlemskab af CSD købe hæftet i en færdig printet
udgave, dels som et enkelt eksemplar,
Kr. 40,00 pr. stk. + porto 12,50. Rabat ved 10 stk.

CALLERLAB Mainstream Standard Applications
Udgave 2.01. Hæfte med 28 sider i A-4 størrelse.
Kr. 30 pr. stk. + porto 12,50.
Rabat ved 10 stk.

The Mainstream Handbook (MS) - 64 pages.
More than 450 illustrations.
The Illustrated MAINSTREAM Movements of SQUARE DANCING.
Kr. 25 pr. stk. + porto 6,50.
Rabat ved 10 stk.

The Plus Handbook (PL) - 32 pages.
More than 150 illustrations.
Udsolgt
The Illustrated PLUS Movements of SQUARE DANCING.
Kr. 25 pr. stk. + porto 6,50.
Rabat ved 10 stk.

