75-ÅRSJUBILÆUM

At danse er at leve
I 75 år har elever kunnet tage sig en svingom på Danseskolen Familien
Nielsen, der sætter en ære i de gode, gamle dyder som pli og ordentlighed.
Nu er det anden- og tredjegeneration, som fører an i dansedynastiet
AF MARTIN HOVE THOMSEN

mht@herningfolkeblad.dk

Det er som at træde ind i en tidslomme,
når man går ind i »salen«, som er den
øverste af Danseskolen Familien Nielsens to sale. Et dansehistorisk vingesus
puster en i nakken, når man spejder ud
over det gamle dansegulv, spejlene og de
træbeklædte vægge, og man kan nemt
forestille sig, at der i årenes løb er fløjet
både blod, sved og tårer rundt i lokalet
i takt til både musik og alskens dansekoreografier som optakt til turneringer
og det årlige afdansningsbal i MCH
Herning Kongrescenter.
Man kan også se forløsningen for
sig, glæden, når træningen lykkes, og

dansetrinene sidder lige i skabet, og det
hele går op i en højere enhed.
Gennem 75 sæsoner har elever i snart
sagt alle aldre haft glæde af Danseskolen Familien Nielsen på Th. Nielsens
Gade. Jubilæumssæsonen markerer
samtidigt, at det nu er 75 år siden, Jens
og Gerda Nielsen etablerede danseskolen
og deres livsværk.
I dag er det henholdsvis deres datter
og barnebarn, Susanne Nielsen og Liv
Aagaard Nielsen, der står i spidsen for
skolen, som på mange parametre ligner
sig selv fra tidernes morgen.

Podiet er ikke det vigtigste
Glæden ved at danse går igen i fortællingen om danseskolen på Th. Nielsens

MOR OG DATTER
De to danseundervisere, mor og datter, Susanne Nielsen og Liv Aagaard Nielsen
driver Danseskolen Familien Nielsen på Th. Nielsens Gade.
Susanne Nielsen er 69 år og gift med Jesper Mortensen. De bor lige ved siden af
danseskolen, og udover datteren Liv har de også sønnen Adam, 48 år, der bor med
sin familie i København.
Liv Aagaard Nielsen er 38 år og kom i 2005 i mesterlære hos sin mor. Hun er gift
med Rasmus Kragh Hansen. De bor også i Herning - et minuts gang fra danseskolen - og har sammen børnene Hugo på fem år og Lotus på to år.
Hugo har i øvrigt gået til dans, men så trak fodboldvennerne og fodbolden i ham.
Så nu spiller han fodbold. Og ishockey. Og går til svømning. Men det kan være,
det kommer, det med dansen, som moderen siger, for han kan rigtig godt lide at
opholde sig på danseskolen.

Gade. For mens det på mange andre
danseskoler handler om at vinde jyllands- og danmarksmesterskaber, så er
det ikke det, der er i fokus her.
- Vi er overhovedet ikke konkurrencemennesker, os to. Det er dejligt,
når børnene lærer en dans og kan huske
den. Og at se den overvindelse, det giver
dem, når de går ind på gulvet og tør at
stille sig op. Vi har voksne mennesker,
der siger, at de på grund af dansen godt
tør at stille sig op og tale til andre - og
indtage gulvet, siger 38-årige Liv
Aagaard Nielsen.
- Det er godt at lære at performe,
men det handler ikke altid om at blive
nummer 1. Man kan blive bedre til at
danse hele livet, tilføjer hun, inden mor
Susanne Nielsen slår fast:
- Det handler om glæden ved at danse.
Man behøver ikke at vinde hver gang.
Vi kan godt lide, at man danser sammen
med hinanden og ikke imod hinanden.

Med på beatet
I et hjørne af »salen« styres musikken,
som selvsagt spiller en vigtig rolle for
danserne. Der er både cd’er og lp’er,
skønt det meste musik i dag afspilles via
computeren, som i øvrigt er en topmoderne iMac i guldfarve, der går aldeles
godt i spænd med dansesalens rustikke
og brunlige nuancer.

- Ja, men vi bruger altså også minidisc. Jeg er mere tryg ved den gammeldags måde med kopier - det er vigtigt,
at man har lyden med sig, for man kan
ikke bare tage en ny sang, siger 69-årige
Susanne Nielsen, der ikke altid lige kan
finde de ting på computeren, som hun
gerne vil ...
Til gengæld er hun eminent til at
spotte de rigtige sange. Forleden hørte
hun »Edameme« med bbno$ & Rich
Brian, som hun instinktivt kunne se for
sig i en hiphop-dans, og på ren gehør
var hun klar over, at den måtte have 105
beats per minut. Og det var så tæt på,
som man næsten kan komme.
- Ja, den har 106, konstaterer datteren,
som netop har tjekket sangens tempo på
en app.
- Man hører en sang, og hvad ser
man så for sig? Det er der, den kreative
proces, der er sjov, går i gang. Dansen

tager oftest udgangspunkt i musikken,
forklarer Liv Aagaard Nielsen.
- Man bliver så glad, når man lige
finder den rigtige sang. Vi holder meget
af musikken, siger Susanne Nielsen.
- Det sker også, at vi finder en rigtig
god sang, som vi ikke kan bruge. Men
så har vi hørt den, smiler Liv Aagaard
Nielsen.

Den tunge dans med corona
De seneste par år har ikke alt været en
dans på røde roser for de passionerede
undervisere. Coronavirussen har også
kastet sin skygge over danseverdenen.
Hele to gange er det årlige afdansningsbal blevet aflyst.
- Det er hårde kår for danseskolerne
lige nu. Der er mange ting at slås med.
Der er mange andre fritidsaktiviteter,
siger Susanne Nielsen og tilføjer, at pandemien bestemt ikke har gjort det lettere.
- Nogle af vores elever har danset
i tre år, uden at de har været med til
et afdansningsbal, siger Liv Aagaard
Nielsen.
- Og med den zapper-kultur vi har, så
er det bare nemt at prøve noget andet,
siger Susanne Nielsen, som dog også
slår fast, at de er fortrøstningsfulde for
fremtiden.
- Vi glæder os helt vildt til det her
afdansningsbal. Vi er lykkelige over, at

det er ikke det 75. år, der bliver aflyst,
siger dansemesteren.

Dansens universelle dyder
Hvad er det egentlig, dans er? Det
spørgsmål er Liv Aagaard Nielsen blevet stillet mange gange.
- Er det sport, kunst eller et udtryk?
Dans kan også være en følelse - det kan
være så mange ting. Motion. Det er også
det sociale og samværet, siger hun.
Men dansen indeholder også nogle dybere værdier, som går igen i alle mulige
andre dele af livets facetter. Som eksempelvis pli og ordentlighed. Der bliver ikke
lagt skjul på, at det er en danseskole på
den gammeldags facon. Og som Susanne
Nielsen siger, så er der nødt til at være en
form for »kæft, trit og retning«. Selvfølgelig i en tilpasset 2022-udgave.
- Hvis du kommer ind med 27 fireårige, der skal danse, så skal de altså
være stille, hvis de skal lære noget. Man
kan sige, at vi lærer dem at modtage
undervisning og at høre efter, siger hun.
- Eleverne mærker, at vi forventer
noget. Men de skal også lære, at man
godt må øve sig. Det er ikke meningen,
at man skal kunne det hele fra den første
dag, siger Liv Aagaard Nielsen om en
egenskab, der nok er meget god at have
med sig i livet.
Med netop den del er der ifølge danse-

underviserne sket noget igennem årene.
Det hele skal gå så stærkt i dag, og tid og tålmodighed - er en knap ressource ...

Afdansningsballet
Tålmodighed skal der også til, når forårssæsonen går i gang, og forberedelsen mod
den store sæsonafslutning begynder.
- Vi ligger vandret i de tre måneder
inden afdansningsballet. Musikken
skal klippes, koreografien skal laves og
tilpasses, og eleverne skal have det lært
i ordentlig tid, så de kan huske det. Og
så skal de gøres klar til at komme ud
over scenekanten, fortæller Liv Aagaard
Nielsen.
- Ja, og så skal der laves og pakkes
kostumer, tilføjer mor Susanne Nielsen.
De gør - med hjælp fra frivillige - det
hele selv. Og det hører med, når ens job
er en livsstil.
- Jeg har aldrig sagt: Nu går jeg på
arbejde, som Susanne Nielsen siger.
- Og man får mindst lige så meget
igen, som man giver. Det er meget taknemmeligt at stå med folk, der gerne vil
være her. Hvis man er lidt træt en dag,
og der står en masse fjerdeklasseselever
med masser af energi, så får man selv
den energi, siger Liv Aagaard Nielsen.

for nogle meget tætte familiebånd, er
det ikke så overraskende, at det for mor
og datter er et privilegium, at de dagligt
kan være sammen og beskæftige sig
med det, de holder allermest af. Og det
husker de at værdsatte.
- Ja, det siger vi til hinanden flere
gange om ugen, siger Susanne Nielsen
med et smil.
Friheden ved at være selvstændig sætter de også stor pris på, men man skal
ikke drive en danseskole, hvis man vil
være rig. I hvert fald ikke rig på penge.
- Man skal gøre det, fordi man synes,
det er sjovt. Det kører. Vi lider ingen nød,
og vi værdsætter friheden ved, at vi selv
kan bestemme, siger Susanne Nielsen.
Men hvem bestemmer så i mordatter-forholdet?
- Vi kender hinanden så godt. Vi kender hinandens forcer, så vi behøver ikke
at sætte ord på det. Vi er heldige med
at have hinanden, siger Liv Aagaard
Nielsen, som dog også erkender, at de
- sikkert ligesom alle andre mødre og
døtre - kan blive irriterede på hinanden.
- Men det har ikke altid noget med
dansen at gøre, griner Susanne Nielsen.


Læs mere på næste side

Der skal to til en ... pardans
Når man i familien Nielsen har tradition
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