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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 9, september 2017. 
 

Indhold:  

 Laugsaften  

 Laugets generalforsamling 

 Polka café 

 Spillemandsmusik i Simon Peters Kirke 

 Spillemandsmesse i Dråby Kirke 

 Spillemandskurser 
 

Laugsaften den 21. september 

Til næste laugsaften er Lisbeth Hjorth igen forspiller og instruktør. Sidst arbejdede vi med at spille melodi-

er hvor A-klarinetstemmen afviger i enkelte repriser. Det var ikke svært, for Lisbeth gav os de noder der var 

nødvendige og ellers kan man selv flytte noderne i klarinetstemmen ved hjælp af en blyant. Til næste 

Laugsaften gentager vi melodierne med klarinetstemmer og skidtspil. 

 

Her er en oversigt over hvor klarinetstemmen afviger: 

 

Polka nr. 66, 3.reprise 

Sagfører Thorups polka, 3. reprise 

Vals nr. 50, 3. og 4. reprise 

Mazurka, 2. reprise 

Hopsa nr. 67 c, 1. reprise. 

Kvindens galop, 2. reprise 
 

Laugets generalforsamling 

Torsdag den 7. september afholder vi generalforsamling i Lauget og du har derfor modtaget en indkaldelse 

og en beretning. Husk tilmelding senest 4. september hvis du vil spise med kl. 17.30. 
 

Hvis du har nogen i tankerne der kunne tænke sig at tage et nap med i bestyrelsen, eller hvis 

du selv har lyst, så sig det gerne til én af os. Det er rarest at vide det på forhånd. KL 
 

POLKACAFÉ v/ Knud Erik Elmann 

Folkemusik forbindes ofte med den egn, hvor den er skabt. Der er dog megen inspiration fra nabolande, idet 

musikformer spredes med mennesker. Med støtte fra AARHUS2017, har vi fået mulighed for at præsentere 

orkesteret Kvonn fra Torshavn. Færøerne har hentet musikalske træk fra naboerne placeret rundt om Nord-

atlanten. Med dette arrangement får vi fornyet den musikalske inspiration til vores egen musik. 
 

Lørdag d. 9. september 2017 kl. 19.30 er der polkacafé med en af de 

nordiske landes bedste spillemandsorkestre. Det erfarne 5-mandsband, der 

har rejst verden rundt, består af Kristian Blak, Sharon Weiss, Ívar Bærent-

sen, Angelika Nielsen og Mikael Blak. Det foregår i salen på Bjedstrup 

Skole mellem Skanderborg og Ry. Skolens adresse er Bjedstrupvej 1, 

8660 Skanderborg. 
 

Aftenen er for alle, som gerne vil opleve folkemusik, når den er bedst. Spillemænd, dansere og alle andre. 

Idéen er netop, at alle skal ha’ en oplevelse ud af musikken. Entré inkl. Kaffe og brød kun 100 kr. 

Mossø-egnens Musik og Dans. Kontakt: knud.erik.elmann@gmail.com eller tlf. 86 57 73 36 
 

Koncert med "Snuptaw" i Simon Peters Kirke, torsdag den 14. september 2017 kl. 19:00 - 21:00 

”Snuptaw” er en gruppe folkemusikere, som spiller glad, levende musik. De er rundet af den traditionelle 

nordiske folkemusik, og arbejder desuden med egne kompositioner og arrangementer. 

De spiller både på diverse scener og i kirker. 

 

 

N.V.M.: 

Jubilæums-promenade march: 

- med 2. st. og med harmonikaer på basstemmen. 

Jubilæums Rheinlænder Polka 
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I løbet af aftenen serveres kaffe og kage. Alle er hjertelig velkomne. 

 
http://www.snuptaw.dk/hvem-er-vi/ 

 

De 3 af gruppens medlemmer er vi kendte med i Grenaa, nemlig Mona 

Mejlby og Jens Kristian Jensen fra Silkeborg, som tidligere har været 

medlem i Lauget og Tom Elbert som er en af de gode forspillere ved 

Gjerrild folkedanseres skovfest og legestue. KL 
 

Den danske Spillemandsmesse  

Oplev glæden ved at synge og mærk suset ved at synge sammen med 

mange andre! Den danske Spillemandsmesse opføres den 1. oktober 

kl. 15.00 i Dråby Kirke. Spillemandsmessen er en gudstjeneste 

iklædt dansk folkemusik, og den første af sin art på dansk. Teksten er 

skrevet af Holger Lissner. Musikken er komponeret af Ivan Bjerre 

Damgård og Michael Sommer, med udgangspunkt i dansk traditionel 

dansemusik.  

 

Messen blev uropført ved Danske Kirkedage i 2004, og er siden blevet opført mange gange i kirker over hele landet. 

Oprindeligt var det spillemandsgruppen "Jydsk på næsen" der spillede til, og dem er vi også så heldige at have med til 

opførelsen i Dråby. 
 

OKTOBER KURSUS 

Jeg har sakset denne indbydelse på Viborg spillefolks hjemmeside: 

Klik her: VIBORG SPILLEFOLK kursus den 7.10.2017 

Indbydelse til vores traditionsrige efterårskursus for spillemandsmusikere lørdag den 
7. oktober 2017, 12.30-17.00 på Viborg Musikskole, Grønnegade 2, 8800 Viborg.  
 
I år har vi den store glæde at byde velkommen til en af vores unge og meget dygti-
ge folkemusikere Nathasja Vosgerau Hansen som kursusholder og temaet er vores 
herlige musik fra Fanø. 
 
Efter kurset spiller vi til legestue på Vestervang Skole, Boghvedevej 26, 8800 Viborg for Danseudvalget Region 
Midtjylland og Glad Dans Viborg, som afholder et dansekursus samme dag med Pia, Per og Steffan Sørensen. 
 

 

DGI Østjylland afholder et spillemandskursus søndag den 22. okt. 2017 kl. 09:30 til 16:30. Lindegår-

den, Skolevej 19, 8544 Mørke. Pris 315 kr. inkl. frokost/smørrebrød. Tilmelding: Senest den 24. september 

2017 via www.dgi.dk/201709443001 Spørgsmål kan rettes til Knud Erik Elmann Jensen, Tlf.: 8657 733 
 

 

Lørdag den 18. november kl. 9.30 – 16.00 afholder vi i Lauget et spille-

mandskursus med Bo Skjærbæk  

Tilmelding til DGI Østjylland på www.dgi.dk/201709443002 Senest d. 

22. okt. 2017 

 

 
 
 
 
 

Mange hilsner fra Karen 
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