Mit navn er Bent R. Husted. Jeg er 67 år gammel (2018), gift
med Eva. Vi har 2 voksne børn. Vi bor i Voel 12 km nordøst
for Silkeborg. Ingen andre i familien interesserer sig for
Square Dance. Jeg arbejder (nu på deltid) med
kvalitetsstyring i Danmarks største kalibreringsvirksomhed
med hovedkvarter i Karup. I tidens løb har jeg arbejdet med
radio- og teleteknik, bl.a. i Grønland og de sidste mange år
med kvalitetsstyring.
Jeg startede med Traditionel Square Dance i 1993. Året efter
blev jeg bekendt med Modern Western Square Dance, som
jeg har danset siden. I 1995 blev jeg medlem af Østjysk Square Dance Club. Jeg har
danset alle programmer fra Basic til Challenge (C2). Men for nogle år siden fik jeg mere
lyst til at hjælpe med at skaffe flere dansere til Square Dance-samfundet og undervise
begyndere. I dag danser jeg ikke på faste hold, men deltager i en del dansestævner for at
holde mine A2-kundskaber ved lige.
Jeg fik hurtigt interesse for at blive Square Dance caller. Jeg startede som amatør i 1996.
Siden da har jeg deltaget i en række kurser og caller-workshops ledet af danske såvel
som udenlandske callere bl.a. Bente ”The Ole Lady” Olsen, Johnny Preston, Paul Bristow,
Bronc Wise, Jerry Jestin, David Cox, Carsten Nielsen og Søren Lindergaard.
Jeg har undervist/callet i Østjysk Square Dance Club siden 1997. Først i Hammel siden i
Gjern. I efteråret 2012 startede jeg begynderhold i Galten. Nu er de i gang med at lære
Plus om mandagen. I Gjern har jeg undervist både begyndere og fortsættere (til og med
A2). En del af danserne har fulgt mig siden starten i Hammel. I dag er der i Gjern to hold,
hvor jeg caller Plus/ A1-indlæring og A1-dans om onsdagen.
Jeg har callet til en del klubdanse i Stoholm, Ikast, Horsens og i Høng på Sjælland. Jeg har
været medlem af den danske callersammenslutning Callers’ Socitety Denmark (CSD) i
mange år.
Jeg glæder mig til at møde en masse friske børn og unge mennesker i Hjertet i Ikast og til
at dele squaredansen med dem.
Med Squarelig Hilsen
Bent

