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Laugsaftner
På Laugsaftnen d. 9. marts spillede vi Niels Viggos melodier og det blev både lærerigt og oplysende. Anni
og Lisbeth fortalte nemlig flere anekdoter om samspillet og nodeskrivningen med Niels Viggo. Næste gang
gentager vi Niels Viggos 4 melodier og fortsætter med de 4 første numre på P. Madsen listen.
NVM:
1. Jubilæumsrheinlænderpolka
2. Jubilæums Promenademarch
3. Lied ohne Worte
4. Molbopigens vals

PM:
1.
2.
3.
4.

Klinkevals
Kvindens galop
Hopsa, 57 c
Ane Kjærstine vals

Sammenspilsaftenen den 23. marts.
Vi er godt i gang med at spille de almindeligt brugte melodier fra ”358” igennem, så det fortsætter vi med!
208
233
299
321
343
182
371
372

Hoftur, Møn
Hornfiffen, Randersegnen
Morten Larsen
Knud Jepsens Vals
Sekstur på Række
Jens Madsens Livstykke
Lars Kusk´s Firtur
Syvtur

375
379
384
393
462
508
513

Trekant, I – II – III
Jægermarch, Roskildeegnen
Pigernes Treting
Ann Katrinns støkk’
Familievals
Stegt Ål og Honningbrød
Baglæns Kontrasejre

Laugets Spillemandsbal i Fannerup forsamlingshus, fredag den 10. marts var en fin oplevelse..
Vi startede kl. 14.30 med at hygge os med den
medbragte kaffe. Herefter øvede/spillede vi
flittigt til kl. 17.45 hvorefter vi spiste den
medbragte mad. Kl. 19.30 kom danserne, og
så gik det løs med dans og musik, kun afbrudt
af kaffepausen, hvor Karsten Molbech havde
sørget for at vi fik frisklavet kaffe som Ester
Larris havde bagt en dejlig kage til. Der var
15 til at spille mens Karen L. informerede
danserne. Forspillere var Knud, Else Margrethe, Ivan og Irma. Alle gav en hånd med ved
det praktiske.
marts 2017 - Karen Lindballe, Hornsleths Allé 17b, 8500 Grenaa. Tlf.: 86 32 56 02 – 61 14 77 67 - E-mail 17b@stofanet.dk

Spil i Café Campus i Rønde for Syddjurs Lokalradio, lørdag den 4. marts 2017.
Ester Larris var blevet spurgt, om hun kan finde nogle spillefolk, som ville være med til at spille til en optagelse i Rønde Lokalradio lørdag den 4. marts 2017 mellem kl. 10 - 12. Det skulle foregå i Café Campus i
Rønde, som er en social pædagogisk cafe´, hvor unge er i
arbejdstræning. Alle i Lauget fik en opfordring til at være
med, og en lille gruppe på 5 meldte sig, det var Ivan, Niels og Karen L. på violin og Lene og Lilian på harmonika.
Det var en liveoptagelse, så vi havde valgt 4 spille numre
vi var dus med. Det blev en fin oplevelse hvor vi havde
20 minutter til at spille de 4 numre og blive interviewet
om Lauget. En god måde at få skabt en bunke omtale på,
og gæsterne i cafeen var meget begejstret for vores musik.
Vi fik da også solgt en cd og blev inviteret til at medvirke
i Rosenholm Festivalen 2018.
Temaet denne lørdag var: DJURSLAND som TURISTDESTINATION og udover os, medvirkede Nicole
Wolter fra Nationalpark Mols Bjerge, Pia Glerup Møller fra Museum Østjylland Flemming Rasmussen fra
Destination Djursland og repræsentanter fra Rosenholm Festival.
Spillemandskurset i Grenaa den 8. april.
På kurset er der d.d. tilmeldt 18 spillemænd, så det er glædeligt. Ca. halvdelen kommer herfra egnen, og resten fra både nord- og syd Danmark samt 3 fra Samsø
Fordi vi ved at kurset kan gennemføres, er tilmeldingsfristen forlænget, så man stadig kan nå at melde sig
hvis det ikke er sket endnu. Inden længe kontakter jeg Michael Sommer vedr. noder, så de kan sendes ud i
god tid inden kurset.
Kurset afholdes i 10. KCD som er - 10. Klasse Center Djursland. Det er et dobbelt klasseværelse som ligger
i forlængelse af cafeteriet i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenaa. Prisen er 315,- kr. Heri er medregnet undervisning, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Tilmelding på www.dgi.dk/201709443000

DGI Østjylland Folkedans – Sommerdans 2017.
Sommerdans arrangeres af DGI Østjylland, Dans & Musikudvalg i samarbejde med lokalforeninger. Lokalforeningens egne danseinstruktører og spillemænd leder dansen og musikken. Til de øvrige spillemænd: Det er blevet en god tradition at arrangerer seks
aftener med sommerdans i seks forskellige foreninger i vort område – og alle spillemænd (begyndere såvel som øvede) er meget
velkomne til at spille med. Det er gratis for spillemændene, men husk kaffekurven. Grethe Nielsen, tlf. 8698-2561 eller 2729-2561

19. april, Thorsager og Omegns Folkedansere Sted: Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Leder: Asta Jensen Forspiller: Lisbeth Hjorth og Poul Pedersen

08. maj, Folkedansen 1945 – Århus. Sted: Finnebyens Forsamlingshus, Bornholmsvej 1 8210 Aarhus V Leder: Ulla
Kragelund Forspiller: Allan Thomsen og Tom Elbert

27. april, Spentrup Folkedansere Sted: Blicher Skolen,
Haldvej 6 8981 Spentrup Leder: Connie Sose Forspiller: Lise
Kristensen

17. maj, Folkedanse Foreningen For Aarhus Og Omegn
Sted: Fritidscentret Skovvangsvej 127, 8200 Aarhus N Leder: Gert Højen Hansen Forspiller: Pernille Terpling

02. maj, Løgten-Skødstrup Folkedanserne Sted: Skæring
Skoles Festsal, Skæring Skolevej 200 8250 Egå Leder: Asta
Jensen Forspiller: Pernille Terpling

30. maj, Ørum Djurs folkedans Sted: Ørum Forsamlingshus, Ørbækvej 3 8586 Ørum Djurs Leder: Birthe Spens
Forspiller: Else Margrethe Molbech

Tidspunkt: Kl. 19.00-22.00 og Pris: Kr. 45 pr. aften pr. danser. Der er ikke entré for spillemænd
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Foreningernes danseprogram står i ”Sommerdansehæftet” som DGI Ø har udsendt. Jeg har
allerede delt 10 ud, så nu har jeg bestilt 10 til, til uddeling i Lauget.

♫
Shop i City arrangerer ”Majstang på Torvet” lørdag den 6. maj 2017
Folkedanserforeningen FC udlåner deres majstang til ”Shopicity” i Grenaa og i den anledning bliver den
pyntet og rejst af dansere fra foreningen. Lauget er blevet spurgt om vi igen vil spille til dansen omkring og
det bliver sikkert omkring kl. 11.30 – 12.30. Om en månedstid vil jeg sende en opfordring ud til Laugets
medlemmer om at melde sig, for på den måde at gøre opmærksom på spillemandsmusikken og dansen.
På http://shopicitygrenaa.dk/ kan man se en video og nogle fotos fra begivenheden sidste år.

♫
Folkedanserforeningen FC arrangerer igen små sommerdans-baller på torvet i Grenaa
23./24. juni – 30.juni/1. juli – 7./8. juli 2017

Folkedanserforeningen FC arrangerer igen små sommerdans-baller på torvet i Grenaa. Den frie plads foran
Grenaa Rådhus skal igen i år give plads til folkedans og spillemandsmusik. Der bliver udlagt et trædansegulv og rejst et telt til spillefolkene så der kan spilles op til nogle små sommerdans-baller. De skal være åbne for alle dansere og også gerne for publikum. Det skal være et enkelt og friskt repertoire, med kort
instruktion og levende spillemandsmusik, ligesom vi plejer.
Det er planen at der kommer 6 arrangementer. Fire hvor det er Lauget der spiller og 2 med orkestre udefra..
Om lørdagen vil der i tilgift være bagagerumsmarked på pladsen, så der forventes en hel del både dansere
og tilskuere. Hen i maj, når vi ved lidt mere, skriver jeg ud og bede jer om at melde tilbage om I vil deltage.

♫
Djurslands HOBBY & FRITIDS MESSE afvikles i år
lørdag og - søndag d. 26. og 27. august 2017. www.djursmessen.dk
Vi er allerede blevet opfordret til at spille til hobbymessen både lørdag og søndag og
Folkedanserforeningen FC vil også give opvisning som du selvfølgelig er velkommen
til at spille med til. Senere på foråret skrive jeg ud og beder om en tilbagemelding på
om du vil deltage.
Vær med til at præsenterer Lauget og skabe lidt reklame for spillemandsmusikken

♫
Rebild Folkemusiktræf afholdes lørdag den 1. juli 2017 kl. 13.00 - 22.00
Vel mødt til sommerens hyggeligste træf For dansere, spillemænd og andet godtfolk. Der er Nonstop dans,
lytte musik, buskspil og workshops. Dans, gammeldans og folkedans med instruktion.
Træffet foregår i festivalteltet og på Spillemands- Jagt og Skovbrugsmuseet.
Arrangør: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet i Rebild, Rebildvej 25 B, 9520 Skørping Tlf. 98 39 16 04

Mange hilsner fra Karen
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