Wat is de NVS?

Dansplezier

De Volksdansvereniging NVS, opgericht in
1946, is een vereniging die zich bezighoudt
met dansen uit Groot-Brittannië en NoordAmerika.

Bij alle dansvormen ligt de nadruk steeds op
het recreatieve dansen. Wij dansen in
gewone vrijetijdskleding. Prettig zittende
schoenen is verder al wat je nodig hebt. Je
hoeft niet als paar te komen, en er wordt ook
vaak van partner gewisseld.

Welke dansen?
English country dances zijn figuurdansen die
gebaseerd zijn op de oude hofdansen die in
de 17e eeuw gedanst werden aan het
Engelse hof. Van daaruit verspreidden zij
zich naar de landhuizen van de adel in heel
Engeland, en zo ontwikkelde de English
country dance zich volop. Er worden ook nu
nog steeds nieuwe dansen gemaakt met
vele moderne en verrassende variaties en
een groot scala aan stijlen en figuren.
In Amerika ontwikkelde de English country
dance zich tot American square dancing.
Squaredansen zijn dansen voor vier paren in
een vierkant. Een caller roept de figuren af.
Andere Engelse dansvormen zijn Morris,
Long Sword, en Rapper Sword. Deze zijn
gebaseerd op oude Angelsaksische en
Keltische rituele dansen.

Muziek
Veel muziek is duidelijk herkenbaar als
Angelsaksisch, terwijl squaredansmuziek
gebaseerd is op Amerikaanse country
muziek. Wij dansen op mechanische
muziek, maar vooral bij grotere
evenementen ook vaak op live muziek.

Activiteiten

Aanmeldingsfomulier
lidmaatschap NVS
Je vindt dit ook op www.nvs-dance.nl.
Voornaam: …………………………………..
Achternaam: …………...………………….
Voor echtparen/samenwonenden:
Voornaam partner: ………….………………...

De NVS organiseert regelmatig weekends,
dansdagen en cursussen. Tussen Kerstmis
en oudjaar is er de vierdaagse kerstcursus.
Andere weerkerende evenementen zijn het
pinksterkamp en het zomerkamp. Dit zijn
echte familieactiviteiten. Ouders brengen
hun kinderen mee en er worden speciale
activiteiten voor de kinderen georganiseerd.
Op het zomerkamp zijn er ook muziek- en
zangworkshops. De kerstcursus en het
zomerkamp staan onder leiding van
buitenlandse dansleiders, vaak uit Engeland.

Achternaam partner ..……………………….

Meer informatie

Ondergetekende geeft zich op als lid van
Volksdansvereniging NVS en maakt de
daarvoor verschuldigde contributie over op
bankrekening: NL04 INGB 0000 4373 21
t.n.v. Volksdansvereniging NVS te Haren.

Zie voor meer informatie www.nvs-dance.nl.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NVS biedt de
volgende voordelen:
• NVS-activiteiten voor ledenprijs
• abonnement op ons blad Dansnieuws
De minimumleeftijd voor leden is 16 jaar
De contributie bedraagt:
• voor jongeren van 16 t/m 26 jaar € 14,• voor individuele leden € 28,• voor echtparen/samenwonenden € 42,-

Straat en huisnummer: …………………….
………………………………………………..
Postcode: ………..
Woonplaats: ………………………………..
Telefoon: …………

…………………...

Geb.datum: ………………………………
e-mail: ……………………………………..

Handtekening
………………………………………………
Zenden aan Ledenadministratie NVS
Imstenrade 31
5655 BL Eindhoven
e-mail: membership@nvs-dance.nl

