Wat is de NVS ?

De NVS is een volksdansvereniging. Zij legt zich toe
op de beoefening en verspreiding van dansen uit
Groot-Brittannië en Noord-Amerika.
De NVS is opgericht in 1946 en heette toen
Nederlandse Volksdans Stichting.

Welke dansen?

Engelse Contradansen nemen bij de NVS een
belangrijke plaats in. Deze figuurdansen vinden hun
oorsprong in de 17e eeuw. Ze werden gedanst aan
het Engelse hof en zijn verder geëvolueerd. Ze maken
nu deel uit van een levende danstraditie die zich aan
de eisen van onze tijd heeft aangepast.
Door de eeuwenlange ontwikkeling en de
geografische verbreiding, bieden de dansen een groot
scala aan stijlen, figuren en muziek.
Ook de dansvormen Morris, Long Sword, Rapper
Sword en Scottish Country dancing komen bij de NVS
aan bod. Hetzelfde geldt voor American Square
dancing, Running Set en New England Contra.
Bij alle dansvormen ligt de nadruk steeds op het
recreatieve dansen. Er wordt meestal gedanst in
gewone vrijetijdskleding. Prettig zittende schoenen
om op te dansen is verder al wat je nodig hebt.

Activiteiten

De NVS organiseert regelmatig weekends, cursussen,
een pinksterkamp en een zomerkamp. Op het
zomerkamp nemen muziek en zang voor liefhebbers
ook een belangrijke plaats in. Tussen Kerstmis en
oudjaar is er een vierdaagse cursus onder leiding van
buitenlandse dansleiders, veelal uit Engeland.
Het pinksterkamp en het zomerkamp zijn echte
familieactiviteiten. Ouders nemen dan hun kinderen
mee en er worden voor de kinderen speciale
activiteiten georganiseerd.
Een paar keer per jaar wordt er een weekend
georganiseerd. Als er dan voldoende kinderen zijn,
worden er ook kinderactiviteiten georganiseerd.

Verder zijn er dansdagen en instuiven in het
land.

Muziek

Er wordt meestal gedanst op muziek, van
bandjes of cd’s, maar er wordt ook vaak op live
muziek gedanst.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVS biedt de volgende
voordelen:
 korting op door de vereniging georganiseerde
activiteiten;
 abonnement op Dansnieuws;
 mee kunnen beslissen over koers en
activiteiten van de vereniging.
Om lid te worden moet je minimaal 16 jaar zijn.
Vanaf 13 jaar kun je echter wel voor de
ledenprijs aan de activiteiten deelnemen. De
contributie bedraagt
 voor jongeren van 16 t/m 26 jaar € 14.00
 voor individuele leden € 28.00
 voor echtparen/samenwonenden € 42.00

Aanmeldingsfomulier
lidmaatschap NVS
Voornaam: ……………………………………………..
Achternaam: ……………………...………………….
Bij lidmaatschap voor echtparen/
samenwonenden
Voornaam partner: ……………….………………...
Achternaam partner : ……..……………………….
Straat en huisnummer: …………………………….
………………………………………………………………..
Postcode: ………..
Woonplaats: …………………………………………..
Telefoon: ……………………………...
Geb.datum: ………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………..
Bank/Gironummer…………………………………….
Ondergetekende geeft zich op als lid van
Volksdansvereniging NVS en maakt de daarvoor
verschuldigde contributie (zie hiernaast) over op
ING banknummer 437321,
t.n.v. Volksdansvereniging NVS te Groningen.
Handtekening
............................................................................
Zenden aan Ledenadministratie NVS
Refeling 52, 5672 CK, Nuenen

Volksdansen

Tijdschrift Dansnieuws

De NVS geeft onder de naam Dansnieuws een
eigen blad uit. Dansnieuws verschijnt zes keer per
jaar. Het bevat aankondigingen en verslagen van
door de NVS en door anderen georganiseerde
Engelse, Schotse en Amerikaanse dansactiviteiten
in Nederland, Engeland en België.
Verder verenigingsnieuws, dansbeschrijvingen en
besprekingen van nieuwe boeken, cd's en
cassettes.
Leden van de NVS ontvangen Dansnieuws gratis.
Ben je nog geen lid, maar wel geïnteresseerd in de
activiteiten van de NVS dan kun je Dansnieuws
voor een half jaar gratis toegestuurd krijgen.

uit
Groot-Brittannië
en Noord-Amerika

Voor meer informatie……
Secretariaat:

Simone Verheyen
Melkerijstraat 3
B 2250 Olen (België)
tel: 0032 1421 1977
Email: info@nvs-dance.nl

Ledenadministratie:

Eef van Brakel
Refeling 52
5672 CK Nuenen
membership@nvs-dance.nl.
Bankrekening
ING bank 437321,
t.n.v. Volksdansvereniging NVS te Groningen.
Voor betalingen uit het buitenland
IBAN: NL04 INGB 0000 437321
BIC/SWIFT: INGBNL2A
Website: http:/www.nvs-dance.nl
E-mail: info@nvs-dance.nl

Volksdansvereniging NVS

