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Laugsaften torsdag den 9. november
Laugsaftenen den 5. oktober med en veloplagt Ove, blev en vellykket og meget effektiv spilleaften. Ove har
virkelig tjek på at få indarbejdet de små detaljer så vi efterhånden formår at få den rette energi i dansespillet.
Til næste gang skal vi medbringe
”358”, P. Madsen hæftet og Laugsmappen samt de melodier vi har fået udleveret nu og i foråret.
 Rheinlender i H. Mol
 Norsk Fynbo
 Bitte Vals
 Vals fra Kastbjerg
Desuden skal vi spille nr. 160/Syngestykket fra ”358”
- og du skal øve dig i at spille ”Vil du, vil du” i G-dur udenad
Sammenspilsaften den 23. november.
På sammenspilsaftenerne er det fortrinsvis Laugsmappen vi spiller efter, men er der ønske om andre melodier, tager vi også dem med. Her er forslag til melodier vi kan spille næste gang. De står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem.
løs
2
3
20
74

Delsbo Brudemarch
Brudemarch fra Himmerl.1
Brudemarch fra Himmerl. 2
Den fine Madam Sne
Scottish i ture

109
162
176
182
196

Den gamle trekant
Hamborger e. Frands B.
Søren Munks Vals
Hønsehopsa
Hambo från Boda

Folkedanserbal i Baunhøj Mølle på Kulturnatten, fredag d. 27. oktober
Ti spillemænd fra Lauget og godt 40 dansere var parat til at spille og danse præcis kl. 19 da ballet gik i
gang. Det blev en festlig aften, hvor dansene skiftede hurtigt efter hinanden og danserne ikke var af gulvet.
Else Margrethe og Knud H. tog opgaven med at spille for, og de
satte et godt tempo igennem hele forløbet. Karen L. stod for
programmet og ledede dansen.
Møllelauget bød på øl og vand, og midtvejs i forløbet blev der
serveret kaffe og kage til alle.
Der var også gæster der kom for at se Møllens udstilling af
”Kunstnergruppen Mangefold” og nyde musikken for der var
åbent hus. Spillemandslauget og Folkedanserforeningen FC siger tusind tak til Møllelauget for den store gæstfrihed.
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"De Jyders Band"
Med hensyn til Jer der har meldt sig til Store Spilledag med ”De Jyders Band” er
der kommet en opdatering.
Den første ”Spil sammen dag” er stadig fastsat til lørdag den 11. november kl.
9.30 til kl. ca. 16, på Randers Musikskole.
Du skal medbringe kaffe og din frokost. Randersfolket organiserer traditionen tro rundstykker.
De øvrige datoer er: Fælles øvedag nr. to er 17. marts 2018 i Viborg
Store Spilledag (som starter til aftensmadstid) er lørdag, den 14. april (ny dato) i Viborg
Der kommer yderligere informationer omkring 17.3. og 14.4. i det nye år.
Vi kender ikke danseprogrammet endnu, men det er vigtigt at få samlet noderne i de sæt der anvendes til
ballet. Ivan har sendt de nye noder ud
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. Jeg (KL) har en del kopier liggende fra tidligere spilledage, dem vil jeg gerne af med, så giv mig et praj inden du kopiere hele sættet.
Er du interesseret i at deltage men ikke tilmeldt dig endnu, så giv besked til Ivan Knudsen eller Karen Lindballe, eller skriv dig på listen der ligger fremme på Laugs- og sammenspilsaftnerne. KL
Gl. Estrup julespil
Flere har meldt sig til at spille til julemarkedet på Gl. Estrup, men der er stadig pladser, både lørdag og søndag.
Det er den 2. – 3. december, så det er nu du skal melde dig,
men 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.

Julelegestue i Fannerup Forsamlingshus fredag den 29. december 2017
Vi har taget hul på november og det er ved tiden, at tænke på julelegestuen den 29. december, som vi holder
sammen med Fannerup folkedansere. Jette Wulff, der er foreningens formand og danseleder, vil snart sammensætte et danseprogram, som jeg kan sende ud omkring 1. december.
Det er 33. gang Lauget holder julelegestue, så det er blevet en god tilbagevendende tradition. Jeg håber da også at rigtig mange af jer vil komme og spille med.
Fannerup folkedanserne plejer at julepynte i salen, så mon ikke de gør det igen.
De står også for aftenkaffen til spillemændene. Derfor er det vigtigt med en
tilmelding til mig, om du kommer. Du kan også skrive dig på listen der ligger
fremme på laugs- og sammenspilsaftenerne.
Vi starter med at drikke vores medbragte kaffe kl. 14.30. Derefter øver vi legestueprogrammet igennem, og ved 17.30 tiden spiser vi den medbragte mad. Hvis du først kan komme kl.
19 er det også ok, men giv venligst besked om hvornår du kommer.
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Laugets spillemandskursus lørdag den 18. november er ”på skinner”, men der er stadig
pladser. Fristen for tilmelding er derfor forlænget til den 5. november. Kom med, hvis
du ikke har fået tilmeldt dig endnu.
Tilmelding til DGI Østjylland på www.dgi.dk/201709443002

Spillemandkurser
Spillemandskredsen indbyder til det traditionelle Nytårskursus på Snoghøj højskole. d. 1.-4. januar 2018
Årets instruktørteam: Anders Ringgaard Andersen på harmonika og Kristian Bugge på violin. De to spiller utallige koncerter
sammen i bl.a. Habadekuk og glæder sig til at lave kursus sammen. Årets tema: Gamle Danse fra Fyn & P & P II
Se indbydelsen http://www.spillemandskredsen.dk/
Ankomst/Afrejse: 1. jan. kl. 14.00 - 15.00 / 4. jan. efter frokost.
Indkvartering: På 2 eller 3 sengs værelser. Mulighed for opfyldelse af individuelle ønsker.
Pris:
Kr.3.900,For DFS-medlemmer: Kr. 2.800,Lauget er medlem af Spillemandkredsen og vi har et kursustilskud til rådighed til 1 person. Lauget har derfor et medlemsnummer der skal bruges ved tilmeldingen, så ring til Niels og får det hvis du er interesseret.
Tilmeldingsfrist: Senest 15. nov. 2017, helst på www.spillemandskredsen.dk eller evt. direkte til kursuslederen. (Der åbnes for tilmelding onsdag den 1. november 2017)
Kursusleder: Dorthe Linde Jørgensen, Bjørnborgvej 6, 9300 Sæby, Tlf.: 9846 9083, E-mail.: trut@klarinetten.dk

Manny Skjærbæk inviterer til Thyregodtræf – Vær med til en hyggelig og lærerig dag!
Giv dig selv en god oplevelse. Tag med til træffet i Thyregod lørdag den 17. februar 2017 nu for 27. gang.
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”
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
Få en kursusfolder hos mig og læs om spillemulighederne. KL
Se også disse tilbud:
Velkommen til Danse- og musik festival Bornholm 25. maj - 27. maj 2018
https://teambornholm.dk/grupper/dansefestival-bornholm/
Det store folkedanse- og spillemandsstævne i Falun i Sverige – NORDLEK - 10. - 15. juli 2018
http://nordlek.dk/nordlek%202018/index.html

Mange hilsner fra Karen
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