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Laugsaften

På laugsaftnerne d. 12. januar og 9. februar er det Ove Andersen der er forspiller. Temaet
disse aftner er ”noget om at blive bedre til at spille til dans”. Jeg har bedt Ove om at sende
forslag til spillenumre, men ikke hørt fra ham endnu. Når/hvis der kommer noget, sender jeg
det ud.
Sammenspilsaften
Torsdag den 26. januar er der sammenspilsaften igen. En del melodier fra december programmet er atter
med, og dertil yderligere 3 nye melodier. De 15 numre er fra 358 bind I + II.
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Familie Tretur
Lang Menuet
Kontra Otte, Lestrup
Madammen
Polonaise, Jydsk på næsen
Jens Madsens Livstykke
Hoftur, Møn
Hornfiffen, Randersegnen
Morten Larsen
Knud Jepsens Vals
Firtur, Vejle
Sekstur på Række
Lars Kusk´s Firtur
Syvtur
Trekant, I – II – III

Har du ønsker om andre numre vi kan spille, så giv mig et praj og gerne i god tid, så vil jeg tage dem med i
programmet.

Julelegestue den 29. december 2016
Der er nu tilmeldt 16 til julelegestuen den 29. december som vi holder sammen
med Fannerup folkedansere. Jette Wulff, der er foreningens formand og danseleder, har lavet programmet og det er sendt ud til de tilmeldte og Lisbeth og Poul
er forspillere på programmet.
Fannerup Forsamlingshus blev renoveret sidste efterår og det gik ud over akustikken som desværre ikke var så god. Det er der nu rettet op på med nogle plader under loftet.
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Indbydelsen til folkedanseforeningerne er sendt ud, og da rigtig mange dansere trænger til at komme ud og
røre sig mellem de to højtider, forventer vi en velbesøgt aften med god stemning og stor danselyst.
Vi skal spille Niels Viggos Signalmarch som optakt til Sønderborg Dobbeltkvadrille. Der er ingen becifringen på hverken i Laugsmappen eller P. Madsen heftet, så de er føjet ind her.
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Laugsblad nr. 82.
Laugsblad nr. 82 skulle være delt ud eller sendt ud til alle, så du bedes sige til hvis du ikke har modtaget det.
Bladet er også lagt på hjemmesiden sammen med kalenderen for foråret 2017. Kig engang imellem på
hjemmesiden, og se også de sidste billeder der er lagt ind.
Kommer du i tanker om noget der bør stå på siden, eller noget der skal rettes, så sig til. Vi forsøger at lave
den så aktuel som muligt.
Karen Have har i tidens løb lavet 6 interviews med nogle laugsmedlemmer der alle har været med til
at holde gang i hjulene gennem årene. Hvis du har lyst til at læse dem igen, findes artiklerne i flg.
laugsblade på Hjemmesiden:
Laugsblad nr. 76: Karen Lindballe.
Laugsblad nr. 77: Aksel Petersen, 80 år.
Laugsblad nr. 78: Poul Pedersen.
Laugsblad nr. 79: Bergljot Nielsen.
Laugsblad nr. 81: Ivan Knudsen
Laugsblad nr. 82: Lisbeth Hjorth

Manny Skjærbæk inviterer til Thyregodtræf 2017
Kom og vær med til en hyggelig og lærerig dag, nu for 27. gang.
Giv dig selv en god oplevelse. Tag med til træffet i Thyregod, det er lørdag den 18. februar 2017
Masser af spillemandsmusik, folkedans og hyggeligt samvær. I løbet af dagen bliver der undervist i forskellige valgfrie grupper og orkesterspil. Lørdag aften spiller en stor flok spillemænd op til dans.
Kursus 10.00 – 18.00 og ”Bal” 19.30-23.30 23.30 Natmad – herefter fri spil og dans for de 150 ”spillefolk”
Valghold Instruktører
Spillemandsmusik - udtryk og betoning for alle v/Ove Andersen, Ø. Bjerregrav,
violin og harmonika.
Harmonika og sammenspil v/Jan Ilsø, Skjern
Violin og sammenspil v/Pia Nygaard
Forspiller kursus v/Stig Christiansen, Daugaard. Harmonika
Dansespil/spil til dansekursus, v/Vibeke Smidt, Dørken. Harmonika
PRIS Kr. 375 inkl. frokost, 2 x kaffe, aftensmad, natmad, morgenmad og nodemateriale, samt overnatning på skolen. Thyregod Skole, Skolegade 4, 7323 Give
Bemærk at Kursuscentret, der ligger ved siden af skolen, udlejer værelser. Ring på tlf. 75 73 11 88
Hvis du ikke har kursusfolderen så læs om kurset her:
http://www.spillemandskredsen.dk/index.php?view=details&id=27%3Athyregodtraef&option=com_eventlist&Itemid=61
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Mon du har fået denne indbydelse fra DGI i din mail Box?

”Spillemandskursus – Fynshav”
Søndag den 19. marts 2017 kl. 10:00 til 14:00 – Instruktør: Bodil Gormsen
På Efterskolen Epos, Færgevej 5, Fynshav, Augustenborg, 6440 Augustenborg, Danmark
Kurset er for begyndere, let øvede og øvede spillemænd fra 15 - 99 år.
Vi håber, at se spillefolk fra mange foreninger til en festlig og fornøjelig søndag på Als. Kurset er lagt så der er færgeforbindelse til både
Fyn og Ærø. Tilmelding på:
https://www.dgi.dk/arrangementer/201713443001
Kl. 14.15 - 17.15 afholdes der dans, hvor spillemændene spiller. Instruktør: Birthe Jørgensen
Tilmelding hertil skal ske til Annette Luice Rasnussen på E-mail: a.luice-hjr@mail.dk eller tlf.: 23 24 28 02

Karen Lindballe
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