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Værd at prøve
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Rie Bager, formand for klubbens 167 medlemmer.

Rie Bager, formand for klubbens 167 medlemmer

Det handler om at få rørt sig, have det sjovt og møde andre
mennesker. Man kan ikke danse linedance og være sur.

Det er ikke forbudt i vores klub, men vi ser os som motionister, og vi danser til al slags musik.
Vi behøver ikke klæde os ud, som vi siger. En t -shirt og et par behagelige sko, så er vi klar.

Fakta

Fakta

Masser af
klubber

Linedance
{{ Linedance kommer fra USA. Men
det var næppe de ensomme cowboys,
der i mangel af kvindelige partnere
opfandt linedancen, mens lejrbålet
glødede, og spillemanden filede løs.

{{ Det er nemt at finde et sted at danse
linedans. Man kan f.eks. forhøre sig i de
lokale danseskoler. Endnu flere muligheder
dukker op, hvis man går via DGI, Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger.

{{ Linedance uden partner er
nemlig en forholdsvis ung dans.

{{ Se hjemmesiden www.dgi.dk og gå
ind under fanen »Om DGI«. Her er det
muligt at søge efter lokalforeninger
indenfor alle idrætsgrene og i alle
landsdele eller kommuner.

{{ Historisk er linedance beslægtet med
de europæiske folkedanse, der foregik
i rækker eller kæder. Emigranterne tog
den med til USA, hvor den, formentlig
inspireret af indianernes danse på
rækker og i kæder, udviklede sig til bl.a.
squaredance og contra-dance. Den
sidste danses i to lige rækker, typisk
en med mænd og en med kvinder.

I den midtjyske region
er der linedancere
følgende steder:
Aarhus:
{{ Aarhus Linedanze, www.linedanze.dk

{{ I 1960’erne og 1970’erne blev
der lavet forskellige koreografier til
danse i rækker, som blev danset på de
amerikanske klubber og diskoteker.

{{ Old Town Dancers, www.oldtown.dk
{{ Aarhus 1900 http://www.aarhus1900.
dk/gymnastik/linedance.asp

{{ Den amerikanske betegnelse line
dance blev først udbredt i 1980’erne.

{{ Ældre SAgen Århus Nord http://www.
aes-nord.dk/udbud/linedance.php

{{ En linedance består typisk af 32,
48 eller 64 taktslag af musikken,
hvorefter man starter forfra på de
samme trin. Denne gentagelse af helt
ens sekvenser gennem en dans er
kendetegnende for linedans og adskiller
den fra andre danse i rækker.

{{ Happy Linedance, Skjoldhøjskolen
http://www.happylinedance.dk/
{{ FOF Aarhus, Åby Bibliotek
http://www.fof.dk
Favrskov:
{{ Favrskov Dans, www.favrskov-dans.dk

{{ Linedance blev for alvor udbredt, da
den amerikanske countrysanger Billy Ray
Cyrus i 1992 ønskede at skifte stil fra fra
traditionel country til country pop og
ved samme lejlighed fik koreograferet en
dans til sangen »Achy Breake Heart«.

Holstebro:
{{ Borbjerg Linedance,
www.borbjerg-linedance.webbyen.dk

{{ Sangen blev et megahit, og the
rest is history, som man siger.

{{ Wild Stream Linedance,
www.holstebrofirmaidraet.dk

Kilde: Wikipedia m.fl.

Norddjurs:
{{ Djurs Country Liners,
www.djurs-countryliners.dk

Linedance er IKKE for de
fummelfodede. Det gælder om at
holde tungen lige i munden og nøje
følge instruktør Lene Olsen ( i pink).
Foto: Martin Ballund

{{ Kattegat Western Dance,
www.kattegatwesterndance.dk
Odder:
{{ Odder Lindedance,
www.odderlinedance.odderweb.dk
Randers:
{{ Benny Ray’s Dance Studio,
www.bennyray.dk
{{ Gudenå Line Dancere, www.ugdans.dk
Skanderborg:
{{ CM Linedance Ry,
www.cm-linedance-ry.dk
{{ Linedance Skanderborg,
www.linedance-skanderborg.dk

Hatten af for linedance
Dans. Countrydansen
for westernnørder har
krydset Atlanten og er
blevet en succesfuld del
af dansk breddeidræt.

Syddjurs:
{{ Happy Boots, www.happyboots.dk

Af Pia Richter

Viborg:
{{ Air-Liners Karup, www.airliners.dk

Hvis jeg havde haft en cowboyhat
på, havde jeg taget den af. Jeg bøjer
mig i støvet. Dybt, dybt imponeret.
Kick, touch, fan, vine, stomp og
50 andre amerikanske udtryk fyger
gennem luften tilsat kommandoer
som left, right, frem og tilbage og
en-to-tre-fire.
Det lyder som westernvolapyk,
men er det ikke. Kommandoerne
bliver samlet op fra instruktørens
trådløse mikrofon og sendt ud til 24

{{ Lucky Liners, www.luckyliners.dk
{{ Viborg Linedance Club,
www.viborglinedanceclub.dk

piri@stiften.dk

opmærksomme ører og videre til lige så mange fødder, som omsætter
dem til dans. Linedance. Synkront.
Med orden i alle geledder. Når der
altså lige ses bort fra min plads.
Og det er ikke instruktørens
skyld.
Lene Olsen har fint styr på alle de andre på Aarhus Linedanzes
torsdagshold for begyndere. Men
jeg er for fummelfodet, eller også
burde jeg bare have været med helt
fra starten, for et par måneder siden.
Måske ville det også have været
en god idé at læse lidt på lektien
på forhånd? Så havde jeg fundet ud
af at vine, som betyder vinranke,
simpelthen er en sidelæns bevægelse med et mønster af trin, der
krydser henover hinanden. Som en
slyngplante! At vide det ville have
gjort det hele lidt nemmere for fødder, der hører sammen med et ho-

ved som mit. Tror jeg. Måske.
Og hvis jeg havde vidst, hvilken
dans, linedancerne på begynder
holdet er ved at lære, kunne jeg
oven i købet have tjekket den ud på
YouTube, hvor der ligger filmklip
af de fleste koreografier.
Nu bliver jeg nødt til at stoppe i
utide. Jeg er i vejen. Og det går også ud over min indre cowboys skrøbelige stolthed, at jeg sådan fjumser rundt i den forkerte retning på
den forkerte fod i den forkerte takt.

Super for singler

Hænger på endnu...

Og her gik det så galt. Men sjovt var det, så længe det varede.

»De fleste kan lære det,« mener Rie
Bager, formand for klubbens 167
medlemmer, da jeg pustende sætter
mig ned.
»Hvis de ikke opgiver for hurtigt,« tilføjer hun, og den forstod
jeg godt.
Hendes egen vej til linedance gik
via squaredance, som hun dansede med sin mand, indtil hans knæ
sagde fra. Rie ville gerne danse
videre, og linedance var det oplagte

førstevalg.
Linedance har den fordel, at
man kan danse med uden at have
en partner. Man kan danse uanset,
hvor mange, der møder op. Der behøver ikke være lige mange mænd
og kvinder. Og der er mange andre
gode grunde til at hænge på. Også
selv om man ikke har betalt kontingent til countrymusikklubben
og hverken har støvler Stetson eller ternede skjorter i garderoben.
Rie Bager ryster på hovedet.
»Det er ikke forbudt i vores klub,
men vi ser os som motionister, og
vi danser til al slags musik. Vi behøver ikke klæde os ud, som vi siger. En t-shirt og et par behagelige
sko, så er vi klar.

Over 300 klubber
Sådan har det ikke altid været.
Aarhus Linedanze er kun tre et
halvt år gammel. Den har sit udspring i Old Town Dancers, hvor
stilen var meget mere country tilbage i tiden. Den stil er mange line-

dansere vokset fra:
Linedance, som har krydset Atlanten i boots og bedste westernstyle er blevet en succesfuld del af
dansk breddeidræt.
Der er stadig nogle få country-
entusiaster, som tilbyder undervisning i privat regi eller på danse
skoler i westernudstyr, men langt
de fleste nye linedancere træder deres dansesko - ikke støvler - i en af
DGI’s lokalforeninger.
P.t. er der 320 i hele Danmark,
og koncentrationen er tættest i Jylland. Aarhus Linedanze er en af
de store.
Udenfor de større byer sker det
stadig, at der trænes med hat og
støvler. Ellers bliver udstyret gemt
til festlige lejligheder, eller når det
bliver efterspurgt.
»Det handler om at få rørt sig,
have det sjovt og møde andre mennesker. Man kan ikke danse linedance og være sur,« forsikrer Rie
Bager.
Hun oplever jævnligt at der
bliver ringet efter hende, hvis folk
vil overraske deres gæster med et
underholdende indslag til en privat fest.

Underholdning for unge
»For nylig kom jeg ud til 19 unge
mennesker i en to-værelses. Hvordan skal det gå, tænkte jeg, men
de gav den gas, og var helt med på
den. Da jeg gik, kunne de danse linedance til »Moves like Jagger«.
I klubben er unge dog en mangelvare. Ligesom mænd er det. De
fleste medlemmer er kvinder fra 35
og opefter.
På begynderholdet er der to
mænd, men kun den ene er mødt
frem denne aften, hvilket kan have
noget at gøre med, at kæresten danser med på holdet for mellemøvede
lige før begynderholdet.
Daniels vej til linedance er gået
via interessen for countrymusikken. Stod det til ham, måtte der såmænd godt være lidt mere at den
slags i anlægget. Han har også alt
i westernudstyr derhjemme, men
savner ikke at hoppe i det, og nu er
meget af det sat til salg.
»Det tog mig det meste af et års
tid at knække koden. Men nu er
det sjovt,« siger Daniel til mig i en
pause. Det er venligt af ham.
»Linedance er en god motionsform, fordi man også er nødt til
at have hovedet med. Det er både
fysisk træning og hjernetræning.
Bedst som det kører så godt for dig,
at du begynder at skrive indkøbs
seddel i hovedet, går det galt. Du
skal have hovedet med,« siger Rie
Bager, der lige er blevet folkepen
sionist, men har rygende travlt
som klubformand, danser og instruktør.
Hun smiler til Daniel, der får
den ene krammer efter den anden af klubkammerater, der lige
vil sige hej i pausen. Endnu en god
grund til at gå til linedans ..
Hårdt presset vil Rie Bager godt
indrømme, at mændene måske er
en lille smule længere end kvinderne om at lære grundtrinene. Som
der i parentes bemærket er omkring 80 af. Alle med sjove amerikanske navne...
Jeg kan sagtens sætte mig ind i,
hvordan de har det.

