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historie i Danmark, hvor både solo-, par- og gruppedans på scenen og i det selskabelige liv bliver beskrevet.
Fremstillingen bevæger sig fra kædedans, folkedans og ballet til cake-walk, charleston og quickstep, fra

bondebefolkningens dans til hoffets og teatrets danse. Bogen, der er rigt illustreret, bygger primært på dansk,
men også internationalt kildemateriale i form af bl.a. danseskolernes programmer, balkort, noder, grafiske

notationer samt billedmateriale fra perioden. Det dokumenteres således grundigt, hvilken udvikling dans har
gennemgået fra 1600-tallet til 1950’ernes Danmark. Danseformernes historiske udvikling er inddelt i afsnit,
som svarer til årene før 1700-tallet, 1700-tallet, 1800-tallet og 1900-tallet frem til århundredes midte. I hvert
af disse afsnit præsenteres først kildematerialet, hvorefter danseformerne opdeles efter type. Hver del afsluttes

med en kort sammenfatning. Bogen er forsynet med udførlige noter og bibliografi. Henning Urup er
arkivleder ved Dansk Dansehistorisk Arkiv, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Afdelingen for

Musikvidenskab, Københavns Universitet. Han er desuden redaktør af årsskriftet Meddelelser fra Dansk
Dansehistorisk Arkiv, fra 1981 til i dag. Forlagets emneord: Antropologi og etnologi - Teater og dramatik -

Dans - Kulturhistorie - Ballet - Danmark - August Bournonville - Dansk - Engelsk
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