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Laugsaften torsdag den 5. oktober
Til næste laugsaften er Ove Andersen igen i Grenaa som forspiller og instruktør. Med Oves undervisning får vi lagt grunden til godt dansespil og vi får indøvet ”taw’et” mens vi spiller.
Der bliver ikke sendt noder ud på forhånd, for dem får vi på selve aftenen. Derefter skal vi bruge dem de følgende gange. Husk også ”358” og Laugsmappen
for dem skal vi også spille efter.
Sammenspilsaftenen den 26. oktober.
På sammenspilsaftenerne spiller vi sammen i et tilpasset tempo og Karen L. fortsætter med at være tovholder/forspiller. Der er ønske om at vi tager udgang i Laugsmappen, men andre forslag modtages gerne. Rækkefølgen og evt. nye melodier planlægger vi i fællesskab.
Aftenen er for alle, også dem der kan spille hurtigt, men fordi vi spiller melodierne mange gange i et tilpasset tempo, bliver der en mulighed for at eksperimentere med anden stemmer, efterslag eller evt. andet, som
du arbejder med for tiden.
Vi starter med flg. numre fra Laugsmappen samt en løs noder efter ønske.
Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem.
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Scottish i ture
Mazurka e. Niels Jensen
Den gamle trekant
Hamborger e. Frands Bennethsen
Vestenom Polka
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Søren Munks Vals
Hønsehopsa
Kingo Petersens Polka
Hambo från Boda
Delsbo Brudemarch

Folkedanserbal i Baunhøj Mølle på Kulturnatten, den 27. oktober kl. 19:00 - 21:30
I samarbejde med Møllelauget i Grenaa, vil Folkedanserforeningen
FC, sammen med Lauget, lave et rigtigt folkedanserbal i Baunhøj
Mølle. Det er et “åbent bal” for alle, og det plejer at blive en livlig
aften for deltagerne. Man kan også komme, blot for at se på og nyde musikken.
Hvis du har lyst til at spille med til ballet, så meld dig til mig,
eller skriv dig på listen der ligger fremme når vi mødes på
Østre Skole. Har du lyst til at være forspiller så sig også det, senest
den 16. oktober. Jeg laver programmet og står for at formidle dansen. Møllelauget plejer at sørge for drikkevarer/kaffe og kager til spillemændene. Karen L.
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"De Jyders Band"
"De Jyders Band", der som bekendt består af Bent Melvejs spillemandsgruppe på Viborg Musikskole, og
Ove Andersens spillemandsgrupper på Randers musikskole ("Orn´li folk") og i Århus("Valseværket") samt
interesserede medlemmer fra "Spillemandslauget Djursland-Mols", planlægger at afholde en ”Store Sammenspilsdag” i Viborg til foråret 2018.
Da det er meget krævende for både spillemænd og forspillere at spille hele dagen fra kl. 10 – 24, er det nu
besluttet at lave 2 øve dage og derefter afkorte ”Store Sammenspilsdagen” til foråret, så vi mødes for at spise aftensmad sammen og derefter spiller til ballet.
Den første ”Spil sammen dag” bliver derfor afholdt på Randers Musikskole lørdag den 11. november kl.
10 – 16 (klokkeslettet er endnu ikke blevet bekræftet, men sådan plejer det at være). De øvrige datoer er ikke fastsat endnu.
Er du interesseret i at deltage – så giv besked til Ivan Knudsen eller Karen Lindballe, eller skriv dig på listen der ligger fremme på Laugs- og
sammenspilsaftnerne.
Da musikskolerne ikke benytter ”358”, er balprogrammet på løse noder,
men mange af melodierne/dansene, er dog kendte melodier fra ”358”.
Det er vigtigt at få samlet noderne i de sæt der anvendes til ballet, så har
du ikke deltaget før, kan du få noderne hos Ivan. Han har dem på sin
computer, så han kan sende dem pr. E-mail: lik@boennerup.net. Måske
kommer der også enkelte nye melodier i dette års program. KL
Gl. Estrup julespil
Julemarkedet på Gl. Estrup afvikles den 1. weekend i advent og i år er det den 2. – 3. december. Da vi forventer
at blive inviteret til at spille i år igen, er det ved at være ved tiden at melde sig.
Siden 1992 har Lauget underholdt ved Gl. Estrups julemarked hvor vi spiller spillemandsmusik og julesange
fra kl. ca. 10.30 til 16, afbrudt af en spisepause som Gl. Estrup er vært for. Hele Landbrugsmuseet er fyldt
med boder hvor folk sælger deres hjemmelavede ting og der er en meget hyggelig atmosfære.
Har du lyst til at deltage i julespillet skal du skrive dig på listen der ligger
fremme på Laugs- og sammenspilsaftnerne, eller melde dig til mig senest den
5. november. Fortæl om du kan lørdag, søndag eller begge dage. (hvis du kan
begge dage, vil vi i bestyrelsen vælge dagen). Vi plejer at stille med 2 hold og
da der højst er plads til 8 på hvert hold, vil Laugets bestyrelse sørge for at lave
en fordeling af de tilmeldte. Karen L.
Den landsdækkende forening ”Spillemandskredsen” af holder deres generalforsamling i Grenaa i 2018
Folkedanserforeningen FC’s bestyrelse har sagt ja til at være vært for ”træf og generalforsamling” for Spillemandskredsen d. 2.- 4. marts 2018 på Østre Skole.
Selve generalforsamlingen afvikles søndag den 4., men forinden er deltagerne ankommet fredag aften for at
spille sammen. Hele lørdag går også med sammenspil sammen med en dygtig forspiller og lørdag aften er
der så åben legestue, hvor det store orkester spiller til dansen. FC Folkedansere står for alt det praktiske med
mad, drikke, og indkvartering på skolen m.m.
Spillemandslauget Djursland-Mols er medlem af kredsen, og har således 1 medlemskab at gøre godt med,
hvis én skulle have interesse i at deltage i et af Spillemandskredsens mange tilbud. Der er flere fra Lauget
som allerede er medlem, og skulle du få lyst til selv at blive medlem så så kig på kredsens hjemmeside:
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http://www.spillemandskredsen.dk/ og meld dig ind i foreningen for 2018. Der er mange gode kurser at
komme til.
Spillemandskredsen er en landsdækkende forening af amatører og professionelle
musikere, som dyrker dansk og skandinavisk spillemandsmusik. Foreningen, som
blev stiftet i 1943, har i dag ca. 500 medlemmer og er dermed landets største på det
folkemusikalske område.
Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til den danske spillemandsmusik
fra perioden 1740-1850 samt nyere komponeret spillemandsmusik i den gamle stil.
Derfor afholdes stævner, kurser og instruktøruddannelser mm. Kurserne afholdes
for en bred skare af instrumenter, hvor violin, klarinet, fløjte, kontrabas og harmonika er de mest centrale. Kontingentsatserne for 2018 er flg.: Almindeligt medlemskab: 450,- kr.

Facebook gruppe og hjemmeside.
Udover Laugets hjemmeside har vi nu også fået en Facebook profil. Vivi Albér tilbød at lave en Facebookside der hedder ”Spillemandslauget Djursland-Mols” og som præsenterer vores forening. Det er en oplagt
mulighed for at blive kendt i større kredse og det er glædeligt.
Hvis du vil se den, søger du på din Facebookside under: Spillemandslauget Djursland-Mols
Der findes også en Facebook side med præsentation af alle arrangementer for spillemænd og folkedansere i
det meste af Østjylland. Du søger i din Facebook: ”DGI Østjylland dans og musik” og anmoder om medlemskab (som du får af Knud Erik Elmann Jensen).
Lørdag den 18. november kl. 9.30 – 16.00 afholder vi i Lauget et spillemandskursus med Bo Skjærbæk
Tilmelding til DGI Østjylland på www.dgi.dk/201709443002
Senest d. 22. okt. 2017

Hør folkemusik på din PC
Der bliver desværre ikke spillet meget folkemusik i Danmarks Radio og det er trist,
da det er en del af vores kulturarv. Når man færdes i folkedanse og spillemandsmiljøet savnes det selvfølgelig, men heldigvis er der råd for det. Man kan
nemlig lytte til dansk folkemusik, danske sange og reportager om hvad der rører sig
inden for genren via sin PC.
Når du har tændt for PC’en, kan du Google https://radiofolk.dk/ og høre ”Musik & Reportager – 24 timer i
døgnet!”
Radio Folk er en ”ikke-kommerciel online radiostation” for alle med interesse i den danske roots- og folkemusik i al dens mangfoldighed. Når jeg f.eks. sidder ved min PC og samler stoffet til ”Foreningsnyt” eller
skriver FC Folderen, åbner jeg ”radiofolk.dk” og hører folkemusik og folkesange til arbejdet. KL

Mange hilsner fra Karen
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