Danseglæde

gennem generationer
Til efteråret er det 75 år siden,
at Jens Nielsen kridtede danseskoene og
for første gang bød elever indenfor
til danseundervisning i Herning.
I dag er det anden og tredje generation,
Susanne og Liv Nielsen, som driver
Danseskolen Familien Nielsen – stadig
i samme ånd, som da Jens og Gerda
Nielsen i sin tid begyndte deres livsværk
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til danselærer. Men også en anden bog trækker tråde tilbage til
tiden, hvor Jens og Gerda Nielsen dansede i spidsen for skolen.
– Når vi i dag melder folk ind på danseskolen, bruger vi stadig
mine bedsteforældres system. Vi skriver eleverne ind i en
kolonnebog hjemmebundet med murersnor og lak. Det er
gammeldags og lyder helt fjollet, men det fungerer. Det gør
noget godt for os, for på den måde husker vi navnene bedre, og
det er nostalgisk, fortæller Liv Aagaard Nielsen og uddyber, at
en håndfuld elever formentligt vil kunne genkende kolonne
bogens ydre, fra dengang Jens og Gerda Nielsen noterede i den.
– Vi har stadig mange elever, som startede til dans ved mine
forældre. Vi har en elev, som har gået på danseskolen gennem
60 år. Han plejer at sige, at han har slidt tre danselærerinder op
– først min mor, så mig og nu deltager han på et hold, hvor Liv
underviser, supplerer Susanne Nielsen med et smil.
Eleven vil formentligt også kunne mærke, at danseånden er
den samme, som da Jens og Gerda Nielsen drev danseskolen,
der i 1967 flyttede til sin nuværende placering i Th. Nielsens
Gade. For selvom musikken og dansestilarterne har ændret sig
gennem tiden, er grundprincipperne de samme. »

Alle, der går til dans på Danseskolen Familien Nielsen, kender
Susanne eller Liv Nielsen – og temmelig sikkert dem begge.
Foruden at være mor og datter er de to ildsjæle, som brænder
for at dele ud af danseglæden på deres danseskole.
De har netop sat punktum for en underlig corona-stille sæson
på Danseskolen Familien Nielsen, men i slutningen af august
vil danseskolen atter emme af danseglæde, musik og godt
humør, når Susanne og Liv Nielsen sammen med deres elever
danser en jubilæumssæson i gang.
Til efteråret er det nemlig 75 år siden, at Jens Nielsen grundlagde Jens Nielsens Danseskole, som senere kom til at hedde
Danseskolen Familien Nielsen, da det blev et familieforetagende med flere generationer.
– Han var oprindeligt en bondedreng fra Isenvad, som var 26
år, inden han tog sine første valsetrin. Han begyndte til dans,
fordi han var en smule genert, og så turde han ikke rigtigt
byde nogle piger op til dans, fortæller Susanne Nielsen, som er
anden generation på danseskolen.
Jens Nielsen var mureruddannet, men han fik cementeksem og
måtte finde en anden levevej. Ved en tilfældighed spottede han
en brochure om uddannelsen til danselærer på den danseskole,
hvor han efterhånden selv havde taget en del valsetrin.
– Noget, der kendetegnede min far, var, at når han gik ind i
noget, gjorde han det helhjertet, fortæller Susanne Nielsen og
uddyber:
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Når jeg selv underviser
i dag, kan jeg stadig
finde på at bruge nogle
af de sætninger og
vendinger, som jeg
hørte min far sige til
sine danseelever

– Som nyuddannet danselærer blev han ansat på Møn, men da
han hørte, at der var en danseskole til salg i Herning, vente han
hjem til det midtjyske.

SØD MUSIK FØRTE TIL PARDANS

På danseskolen opstod der sød musik mellem Jens Nielsen og
Gerda Henriksen, som var assistent på stedet, men han nøjedes
ikke kun med at byde hende op til dans.
– Min mor tog ligeledes til København for at uddanne sig som
danselærerinde. Herefter skabte de danseskolen sammen,
fortæller Susanne Nielsen om, hvordan grundtrinene til danseskolen blev taget.
Hun er således nærmest født med danseskoene på. Hun valgte
da også at gå i sine forældres dansetrin og tage uddannelsen
som danselærer, hvor hun var i mesterlære på Jens Nielsens
Danseskole.
– Når jeg selv står og underviser på de voksne parhold i dag,
kan jeg stadig finde på at bruge nogle af de sætninger og vendinger, som jeg kan høre min far sige til sine danseelever, når
han underviste, siger hun.
Historien gentog sig for 16 år siden, da Liv Aagaard Nielsen
kom i mesterlære hos sin mor og blev uddannet danselærer.
Nu driver de danseskolen sammen som partnere.

I SAMME ÅND

Både mor og datter har haft glæde af Jens Nielsens teoribøger,
som han i sin tid brugte og noterede i, da han uddannede sig
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Agerlund var gennem mange år
vores faste pianist på Danseskolen.
Han akkompagnerede både børnedans,
ballet og dans for voksne
op gennem 50erne og 60erne.
Han stoppede først i halvfjerdserne,
men er stadig med os hver dag,
når vi åbner computeren
og finder musikken på Spotify...
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– Det er vigtigt for os at være tro mod det fundament, som mine bedsteforældre skabte. Vi prioriterer det personlige møde og nærværet
højt, ligesom der skal være plads til alle på vores danseskole. Der skal
både være plads til dem, der har store ambitioner og vil dygtiggøre
sig, men der skal også være plads til dem, som bare gerne vil danse en
time om ugen udelukkende for glæden og motionens skyld, siger Liv
Aagaard Nielsen og uddyber:
– Dans kan være mange ting – for nogle er det kunst, mens andre
dyrker turneringsdansen som sport. Dans er personlig og individuel,
men den giver samtidig et fællesskab og sammenhold, fordi man kan
danse på mange måder – både til pardans eller i en gruppe, hvor man
skal forsøge at udtrykke dansen som en helhed. Lige sådan kan man
også mærke fællesskabet på et hold, hvor det er uundgåeligt, at energien smitter af på danserne imellem.

DANSEGLÆDE FOR FULD MUSIK

For at danse handler i bund og grund om glæde, mener de to danseskole-ejere.

’’

Det betyder
meget for os
begge, at vi
kender eleverne

– Vi er selv så glade for at danse, og det er nok i virkeligheden det,
som smitter af på vores dansere, fordi de kan mærke vores begejstring.
Simpelt sagt er dans jo bare bevægelse til musik – og dans er fantastisk for både krop og sjæl, siger Susanne Nielsen, som er begejstret
for alle former for dans.
Danseskolen tilbyder derfor mange forskellige hold og stilarter.
Mor og datter underviser i alt det, som de selv synes er fedt. De kan
nemlig helt selv bestemme, hvordan musikken skal spille, da det udelukkende er Susanne og Liv Nielsen, som står for alle holdene.

– Vi synes, det er dejligt, at det bare er os to, fordi vi gerne
vil kende dem, der går til dans her. Det betyder meget for os
begge, at vi kender eleverne, siger Liv Aagaard Nielsen.

DANSEGULV TIL HISTORIEN

Susanne og Liv Nielsen følger mange af eleverne fra børn og
ser dem vokse op – og vokse med dansen, fra de begynder til
børnedans, hvilket er endnu en tradition, som indehaverne har
holdt fast ved og bygget videre på.
– I dag er børnedans et mix mellem den klassiske gamle
børnedans, tiltag der har fungeret op gennem tiderne samt
de nyeste sange og bevægelser, som børnene eksempelvis
ser til MGP. Vi holder fast i traditionen med børnedans, fordi
den giver noget helt fantastisk til børnene. Det giver børn en
god start på dansen og livet at lære nogle sunde værdier som
koncentration og fokus, fortæller Susanne Nielsen.
– Og de lærer nogle grundtrin, som de kan tage med sig, og
som de kommer til at møde mange gange op gennem dansen,
byder Liv Aagaard Nielsen ind og afslutter sin mors sætning.
Det er ofte sådan, at mor og datter fuldender hinandens sætninger. Det gør man, når man bruger så meget tid sammen,
som de gør, mener de. To alen ud af samme tylskørt, kan man
vel sige.
– Vi kender hinanden så godt, og vi ved, hvad hinanden står
for. Vi brænder begge for at drive danseskolen og holde liv i
historien omkring den, supplerer Liv Aagaard Nielsen.

TRADITIONERNE LEVER VIDERE

Til efteråret begynder endnu en sæson med Susanne og Liv
Nielsen forrest på dansegulvet, som atter skal fyldes med
danseglæde. Som altid skal sæsonen til foråret afsluttes med
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det traditionsrige afdansningsbal, som hvert år finder sted i
Herning Kongrescenter.
– Afdansningsballet er på niveau med juleaften her på
danseskolen, da det er kulminationen på hele sæsonen. Vi
arbejder i døgndrift i tre måneder op til afdansningsballet for
at stable det hele på benene, og det foregår i fællesskab med
eleverne, hvilket skaber et unikt sammenhold, fortæller Liv
Aagaard Nielsen.
– Til afdansningsballet optræder alle eleverne og viser, hvad
de kan og har lært i løbet af sæsonen. Det er et stort set-up,
hvor vi forsøger at skabe underholdning for publikum, så
det ikke kun bliver sjovt at se dem, man kender, supplerer
Susanne Nielsen og understreger, at det er med stolthed, at de
ser eleverne optræde til afdansningsballet.
Hvert afdansningsbal er noget ganske særligt, men Susanne
og Liv Nielsen går alligevel med på at fremhæve et enkelt bal,
som har bragt særligt mange smil frem sidenhen.
– Da Liv næsten lige var blevet udlært, og cirka fem år efter
at mine forældre døde, havde danseskolen 60 års jubilæum.
Det fejrede vi selvfølgelig til afdansningsballet, hvor min søn,
Adam, havde sammenklippet en kort film med skønne tilbageblik fra danseskolens tid. Her følte vi, at vi både fik hyldet og
sagt ordentligt farvel til mine forældre, siger Susanne Nielsen
og fortsætter:
– Vi fik kombineret fortiden og fremtiden. Danseskolen er et
livsværk, hvor gode traditioner er blevet skabt og gået i arv.
De bedste af dem får lov til at leve videre, men fremtiden og
nye idéer er også i fokus. Man kan ikke drive en danseskole i
75 år, hvis ikke man følger med tiden. n
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