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Oplevelsescenter Nyvang lørdag 14. maj 2022 
 
 
Vi er igen inviteret til Oplevelsescenter Nyvang, Nyvangs Allé 4, 4300 Holbæk. I år er hele dagen og 
hele Oplevelsescenter sat i folkedansens tegn, og vi vil gerne fylde hele området med dansere og 
spillemænd, som en del af ”Livet i Oplevelsescenter”. Der vil være større fokus på, at vi er en del af 
befolkningen i Oplevelsescenter, og at vi er med til at fortælle om og vise livet i Oplevelsescenter 
Nyvang i gamle dage. 
Oplevelsescenter Nyvang tæller udover hovedbygningen en række levende og arbejdende bygninger 
bl.a. den gamle Brugsforening, Sandby forsamlingshus, husmandssted, bageri, slagter, 
skoletjeneste mv. Det er som at gå rundt i gamle Danmark – på samme tid, som vi alle kender fra 
Korsbæk.  
Udover den centrale åbning med optog, opvisning af dans og musik, vil der flere steder være 
aktiviteter med dragtsyning, danseworkshops for børn med opvisning i dragter, dragtsyning/-
udstilling og folkemusikgudstjeneste /koncert i Sct. Stefanskirken.  
Du kan være med til at danse eller spille, eller du kan deltage i forskellige aktiviteter, se herunder. 
Du kan være ”statist”, dvs. gå rundt og besøge Oplevelsescenter, fortælle om dansen og musikken, 
hjælpe gæster mm 
 

Der er gratis adgang for alle i dragt – alternativt betales 
almindelig takst for billet 

 
Tilmelding kan ske på 3 måder:  
Egen forenings opvisningshold  
Tilmeldt fælleshold 
”Statist” - til at gå rundt i dragt og være en del af bybilledet hele dagen  
 
Dragter: Der vises og fortælles om sy-teknikker og materialer samt dragtdele/dragter 
 
Børneaktiviteter / dans: Aktiviteter – workshop i dans og derefter forestilling af børnene i 
børnedragter 
 
Dans – voksne i dragter, ALLE kan deltage Sted: Foran Skoletjenesten.  
Musik: Regionsorkesteret under ledelse af Michael – som også er konferencier.  
Instruktør: Carsten leder dansen 
Hvis man ikke har mulighed for at komme i dragt, er man også velkommen til at danse med.  
 
Statister – ”Liv i Oplevelsescenter”: Folk i dragter, som går rundt i Oplevelsescenter  
 
Folkemusikgudstjeneste/-koncert: Kirken kl. 15-16.  

 
Forplejning: Alle dansere og spillemænd sørger selv for mad i løbet af dagen (medbringes/købes 
i Nyvang 
 
Se mere: oplevelsescenternyvang.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oplevelsescenternyvang.dk/
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Foreløbigt program  
 
10.00 Musik ved husmandsstedet + dansere kommer forbi  
10.00 Dragtaktiviteter ved skoletjenesten starter 
10.30 Børnedans ved forsamlingshuset starter 
10.30 Faner og dansere samles ved frysehuset 
10.40 Optog med faner og folkedansere i dragt går gennem Oplevelsescenter Nyvang 
11.00 Velkomst ved repræsentant fra Oplevelsescenter Nyvang  
11.00 Fællesdans for alle 
12.00 Frokost  
12.50 1. Opvisning 
13.00 Familiedans og sanglege 
13.30 2. opvisning – 15-20.minutter 
13.50 Fællesdans 
14.00 Familiedans og sanglege 
14.20 Fællesdans 
14.30 Afslutning 
15.00 Koncertgudstjeneste i Kirken  
 

Håber at se rigtig mange til en god danse- og spilledag.  

 

TILMELDING 

Forening 
 

 

Kontaktperson 
 

 

Adresse 

 

 

 

Telefon + mail 
 

 

Har fane med (navn på fanebærer) 
 

 

Deltager med eget opvisningshold 
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Har selv spillemænd med + 

antal/bruger fællesorkesteret  

 

 

Deltager på fælleshold + antal 
 

 

Deltager som statist i dragt + antal 
 

 

Navn på alle deltagere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding senest d. 1. maj 2022/ yderligere information, kontakt: 
Dansere: Carsten Daugaard 40 40 93 57 – moesten2@gmail.com 
Spillemænd/statister: Michael S. Petersen 27 11 59 57 – 
fidlerramso@hotmail.com 
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