
Invitation til

Skjaldesangs
10års jubilærum

Det er i år 10 år siden, at projekt skjaldesang startede. 
Det vil vi gerne fejre med manér , og vi inviterer derfor til 
et både hyggeligt, festligt og interessant jubilæum, der bliver 
afholdt i stemningsfyldte omgivelser i 
Brøndby Middelalderlandsby d. 17.,18. og 19. september.

Som det fremgår af programmet, er det ikke kun rent 
bunkespil og ballade. Vi håber, at du også har lyst til at skabe 
noget sammen. Det første er et uformelt statusmøde om 
projektet, hvor alle kan komme med deres meninger, det andet 
er at sætte billeder på nogle af sangene fra cd’en, og det sidste 
er at få tilføjet danse til sangen og musikken. Det var tanken 
at lave nogle videooptagelser til hjemmesiden, så alle kan være 
med.
Når det er sagt, så skal man ikke glemme den gode mad, 
hyggen og fællesskabet om sangen, musikken og historien, som 
der også er lagt op til.

For at få det til at løbe bare nogenlunde rundt, økonomisk, 
har vi været nødt til at sætte en egenbetaling, på 110 kroner, 
hvis man er der hele weekenden og deltager i optagelserne. 
210 kroner hvis man kun er der om lørdagen.  
Det er muligt at overnatte - husk sovepose og liggeunderlag.

Vi ses med højt humør 
Projekt Skjaldesang



Fredag aften: kl 19 
ankomst, præsentation, indkvartering, hygge.

Lørdag formiddag / middag: 
Uformel  " generalforsamling " - hvad er der 
sket, hvor vil vi hen? 
Forslag til " dagsorden " modtages. 

Lørdag eftermiddag: 
Optagelse af " musikvideo " for dem, der har 
lyst. 
(hyggeligt og sjovt fællesprojekt, til 
hjemmeside/youtube) 
Forslag til andre aktiviteter? 

Lørdag aften: 
Spisning, fest, spil, sang og dans. 
Øvning af danse til søndag. 

Søndag middag: 
Optagelse af danse sekvenser: 
Kædedans og sanglege. 

Søndag eftermiddag: 
Optagelse af danse sekvenser: 
Simple rækkedanse. 
Afslutning og oprydning 

Mht. til danse sekvenserne, så er de tiltænkt 
nybegyndere til brug i reenactmentkredse, 
middelalder/renæssance-fester, liverollespil eller 
lignende steder, hvor folk synes det kunne være 
sjovt. 
Så alle kan være med enten til at danse eller 
spille.

Tanken var at begynde hver sekvens med en 
beskrivelse af dansen/trinene og kilder, dernæst 
vise et eksempel og så slutte af med tips og varia-
tioner. 
Sekvenserne lægges på internettet.

Program
Tid: 
Fredag d. 17. kl. 19, Lørdag d. 18 og 
Søndag d. 19 september. Slut ca. kl. 17 

Sted: 
Brøndby Middelalderlandsby 
Nybovej 11 
2605 Brøndby 

Pris: 
Pr. person:
110 kr. (hele weekenden)
210 kr. (kun lørdag)
overføres til
kontonr (1704) 7564153804 i Nordea . 
(mulighed for refundering af alm. trans-
portudgifter over 200 kr. t/r i Dk) 

Deltagere: 
Arrangementet er åbent for alle inter-
esserede. 

Påklædning: 
Noget der passer til settingen 
(middelalderlandsbyen) - om det er histo-
risk eller fantasy er underordnet. Dette 
er dog ikke et krav, men en opfordring. 

Tilmelding: 
Helst via email til kristian@skjaldesang.dk 
Skriv venligst: navn, email, og telefon-
nummer 
alternativt via tlf. på 23 84 12 13 
Man er først tilmeldt, når betalingen er 
registreret på skjaldesangs konto. 
Tilmeldingen er nødvendig af hensyn til 
maden. 

Tilmeldingsfrist: 
3. september 

Praktisk Information


