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Formandens ord.
Hej med jer.
Jeg håber i er kommet godt igennem sæsonen. Vinteren har været lang og
streng – nogle steder har der været næsten arktiske forhold. Nu håber vi
blot at foråret meget snart er her.
Årets generalforsamling er netop overstået. Vi har sat farvel til Einar
Sølvsten og Mathilde Vinter, som har valgt at forlade bestyrelsen. Det har
givet plads til to nye, nemlig Finn Kristensen og Carsten Toldbod. Vi glæder
os til at samarbejdet med dem i den nye sæson. Det har været et år med
mange forandringer rent administrativt. Vores nye webside er nu oppe. Det
har været en lang proces, men Poul Erik har lavet et knaldgodt job. Ikke nok
med at den giver et nyt image, men den er også meget let at opdatere. Af
den grund er det blevet muligt for alle i bestyrelsen, at gå ind og opdatere.
Det medfører, at der ikke opstår en flaskehals hos webmasteren. Nu håber
jeg blot de sidste sørger for at få opdateret deres profil, da jeg ved hver
mailforsendelse får en tilbagemelding om at en eller anden ikke kan
modtage på den mailadresse jeg ligger inde med.
NewsLetter har jo også fået helt nyt udseende. Det har givet mange –
overvejende positive – tilbagemeldinger. Der var dog en som mente han
havde lidt svært ved at slæbe sin gamle monitor med ind i sengen til sin
godnat læsning. Denne forandring er dog ikke den sidste der sker med
NewsLetter. I fremtiden Vil NewsLetter være en integreret del af
hjemmesiden, så nyhederne vil blive offentliggjort med det samme, i stedet
for at skulle vente op mod tre måneder. Poul Erik undersøger i øjeblikket
muligheden for at kunne bruge RSS-feed, så man automatisk får besked om
opdateringer.
Læs mere om RSS-feed her.
Da jeg for et år siden blev opfordret til at opstille til jobbet som formand i
CSD, var det naturligvis med meget kilder i maven og efter kraftig
overvejelse. Tiden har dog vist, at med en god bestyrelse sammen med mig,
var det en overkommelig opgave. Mange venlige mails har ligeledes vist
mig, at foreningens nye image er velkomment hos rigtig mange af vore
medlemmer.
Jeg håber, at alle går ind for at udfylde spørgeskemaet angående kurser. Det
er et vigtigt redskab i vores fremtidige arbejde i bestyrelsen. Har I andre

idéer vedrørende arrangementer skal I endelig ikke holde jer tilbage fra at
kontakte bestyrelsen.
Følgende mail-box er altid klar til at tage imod idéer og kommentarer:
deltaduo@mail.dk
Mads Nielsen

Callerparade 2010.
Callerparaden er netop overstået. Det blev en succes, hvor deltagerne, både
callere og dansere, gav udtryk for glæden ved at ”vende hjem” til Tranum.
Den eneste malurt i bægeret var enkelte calleres manglende tilfredshed med
callerplanen. Det udarter sig til dels af, at nogen af de tilmeldte callere tilmelder sig et for højt niveau.
Derfor: Lad være med at overvurdere jeres egen kunnen – det er i både egen
og dansernes interesse.
Det var dog kun småting. Alt i alt var det et forrygende arrangement, som I
var med til at skabe i påsken 2010.
Vi glæder os alle til at vende tilbage til Tranum næste år fra den 20. – 22.
april 2011
Download preflyer 2011

På bestyrelsens vegne
Mads Nielsen
formand

Callertræf 2010.
Årets Callertræf vil blive afholdt i Jels Motel og
Sportscenter fra den 8. til den 10. oktober 2010.
Efter sidste års vellykkede Callertræf i Herlufmagle på Sjælland rykker vi i år
igen til Jylland. Vi har fundet et sted i trekantområdet, kun ca. 20 km fra
motorvejen.
I bestyrelsen har vi bestemt, at vi vil lave et tema

CALLE OG SYNGE SAMMEN
I den forbindelse skal vi i fællesskab kigge på plusser og minusser ved at
stå to og to på scenen. Leif Ekblad og Stefan Carlsson har lovet at lave
oplæg og demonstration for os, men vi får alle mulighed til at forsøge os
med det.
Grunden til temaet er, at rigtig mange i det daglige står alene på scenen, og
har svært ved at finde sin plads, når man så en enkelt gang står ved en
klubdans eller anden fællesdans, hvor man skal dele scenen med en anden.
Ved at have nogle værktøjer ved hånden kan man lave en minus-situation
om til en plus-situation.
Sangundervisningen bliver igen i år med Stephan Skov, som vi stiftede
bekendtskab med sidste år i Herlufmagle. De medlemmer, som ikke
oplevede ham der, har virkelig noget at glæde sig til. Han har også lovet at
tage hensyn til årets tema.
De øvrige emner er endnu ikke helt på plads, men vil blive bekendtgjort i
juni-nummeret af NewsLetter.
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen fra den 8. – 10. oktober
Mads.

Aktiviteter og kurser

.

CALLER-CLINIC MED JOHNNY PRESTON
Caller-clinic afholdes I Gjern Kultur- og Idrætscenter - ca. 14 km fra Silkeborg lørdag den 26/6-2010.
Clinic afholdes i samarbejde med DGI, Storstrømmen og Østjysk Square
Dance Club.
Plan for Caller-clinic
Fuld Booket – men kontakt deltaduo@mail.dk for optagelse på venteliste

Undersøgelse af kursusønsker
CSD har tilsendt medlemmerne en mail, hvor de linker til en medlemsundersøgelse på hjemmesiden. Formålet er, at finde ud af, hvilke ønsker der
er for kursusaktivitet blandt vore medlemmer. Jeg håber naturligvis alle har
været inde for at give deres mening til kende. Ellers kan det nås endnu –
dog senest den 1. maj, da vi gerne vil videre med vore forberedelser.
Spørgeskemaet findes på hjemmesiden, når I har logget ind.
Poul Erik

CALLERTRÆF 2010
Afholdes på Jels Motel og Sportscenter fra den 8. oktober til den 10. oktober.
Meget mere andetsteds i NewsLetter.
Mads

Webside.
Så er vi ved at være så langt med den nye webside, at vi nærmer os nedlukningen af den
gamle. Af den grund vil vi opfordre dig til at tjekke den grundigt, for at se om du mangler
noget. Det kunne jo så måske give stødet til, at de sidste får opdateret log-in og profil.
Uden at logge ind (som almindelig bruger) kan man, ud over forsiden, p.t. se
”Medlemslisten” og ”Billedgalleriet”. Når du logger ind kan du ud over disse to, også se
”Nyt fra bestyrelsen”, ”Newsletter”, ”Links og downloads”,” Kursusundersøgelse” samt
”Forum”.
Netop ”Forum” er en af de ting der var mest ønsket i forbindelse med den undersøgelse
som blev lavet før vi gik i gang med siden. Derfor kan jeg kun på det varmeste anbefale, at
I bruger den flittigt. Du kan skrive videre på de tråde som er igangsat, men I er naturligvis
også meget velkomne til selv at start en ny tråd op. Har du, i den forbindelse, svært ved at
finde ud af hvordan det gøres, skal I altid være velkomne til at skrive til webmaster.
Mangler du noget på siden – eller der noget som virker forvirrende – så lad endelig høre
fra dig.
Husk at I selv er med til at lave hjemmesiden til et bedre sted at kigge ind.
P.S.
Planlagt nedlukning af den gamle hjemmeside 1. maj 2010

Poul Erik.

Service til medlemmerne.
Har du noget i relation til squaredance du vil købe, sælge eller bytte, f.eks.
en mikrofon eller måske en højtaler, så kan du sende en mail til undertegnede, og en ”annonce” vil komme med i den førstkommende udgave af
NewsLetter.
Ovenstående service er gratis for medlemmer.
Næstformand
Niels J. Hviid
nielsjorgen.hviid@gmail.com

Callerlab links.

DIRECTION nr. 4 / 2009

Callerlab’s kvartårlige nyheder

CALLER SCHOOL LIST 2010-11
2010
Callerlab’s liste over callerschools i 2010-2011
2010
pr. 16. Marts 2010.

ANALYZING A CALL
Skema til call-analyse
analyse fra Callerlab
DANCE PROGRAM REVIEW (B-MS-P)
(B
Opdatering på niveauerne

dec. 2009

DANCE PROGRAM REVIEW (ADVANCED)
Opdatering på niveauet

jan. 2010

DANCE PROGRAM REVIEW (CHALLENGE)
Opdatering på niveauet

jan. 2010

Biksen
BASIC & MAINSTREAM på dansk
CALLERLAB MS Definitions in English / på dansk. Udgave 2.01 pr. 01/12
2009 er lagt ud på vor website i pdf-format, hvorfra de 48 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.
Definitioner står i alfabetisk orden, men dokumentet indeholder også den
nyeste liste med indlæringsrækkefølge.
Downloades her

CALLERLAB Mainstream Standard Applications
Udgave 2.01. Hæfte med 28 sider i A-4 størrelse.
Downloades her

The Mainstream Handbook (MS) - 64 pages.
More than 450 illustrations.
The Illustrated MAINSTREAM Movements of SQUARE DANCING.
Forældet udgave - men på lager.
definitioner
Kr. 25 pr. stk. + porto 6,50.

Tjek forskellige
downloads på
http://csd-denmark.dk/

Download hellere opdaterede
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