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Laugsaften torsdag den 7. december.
Vi havde igen en fornøjelig og effektiv Laugsaften den 9. november, med Ove hvor bl.a. spillede Rheinlender i H-Mol, Norsk Fynbo, Bitte Vals og Vals fra Kastbjerg
Fra ”358” spillede vi nr. 56 Skotsk fra Vestjylland og nr. 145 Ungkaalsdans.
Fra Laugsmappen Nr. 196/Hambo fra Boda.
Desuden spillede ”Vil du, vil du…” i flere forskellige rytmer, så vi til sidst kunne
danse Svensk Maskerade efter den.
Vi fortsætter med en del af de uddelte noder, så de skal stadig medbringes, samt
”358” bind I + II, P. Madsen hæftet og Laugsmappen.
Sammenspilsaften.
Den næste sammenspilsaften er den 11. januar 2018. Selvom der er godt en måned til, bringer jeg numrene
til melodierne allerede nu, fordi næste Laugsnyt måske ikke lige udsendes den 1. januar.
Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem.
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Den fine Madam Sne
Ostindiens velkomst
Scottish i ture
Den gamle trekant
Trippevals II

154
160
176
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199

Skinbraka med Lurku
Ka du huske hvad du loved
Søren Munks Vals
Hønsehopsa
D-dur Polska

Det er tiden at sende kursusbeviser til Niels, såfremt I har nogen; således at han
først i det nye år kan indsende dem til Kommunen og håbe på et kursustilskud.
Niels vil gerne have dem senest allerførst i januar 2018.
Laugsblad nr. 84.
Laugsblad nr. 84 bliver delt ud eller sendt ud til alle snarest. Sig til hvis du af en
eller anden grund ikke får det. Bladet bliver også lagt på hjemmesiden sammen
med kalenderen for foråret 2018. Kig engang imellem på hjemmesiden, og se også
de sidste billeder der er lagt ind.
Kommer du i tanker om noget, der bør stå i Laugsbladet eller på hjemmesiden, så
sig til. Vi forsøger at lave begge dele så aktuelle som muligt. KL
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Julelegestuen den 29. december
Der er nu tilmeldt 9 til julelegestuen den 29. december. Vi kan dog sagtens være flere, især mangler der nogen til at spille for, så giv lige besked om du kommer. Fannerup Folkedanserne laver aftenkaffen til spillemændene. Derfor er det vigtigt med en tilmelding. Vi starter med den medbragte kaffe kl. 14.30. Derefter
øver vi programmet 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 snarest om hvornår du kommer.
Jette Wulff har lavet programmet, og det bliver sendt til de til tilmeldte inden
længe. Der er enkelte løse noder, som jeg vedhæfter programmet.
Indbydelsen til folkedanseforeningerne er sendt ud, og da rigtig mange dansere
trænger til at komme ud og røre sig mellem de jul og nytår, forventer vi en velbesøgt aften med god stemning og stor danselyst. KL

Laugsmappen
Der findes en del noder i Laugsmappen, som vi sjældent bruger, og årsagen er ofte,
at de er håndskrevne i en kvalitet, som næsten ikke er til at læse som f.eks. Schottish på side 82 – 83 af Svenske Niels. Else Margrethe har således renskrevet nr.
109/Den gamle Trekant, og Niels har allerede sendt den ud til jer pr. mail. Nr. 110
”Rundt på gulvet”, (som der ikke er gjort noget ved) står stadig på bagsiden, lige til
at sætte ind i Laugsmappen.
Kom gerne med forslag til andre melodier, der fortjener at blive skrevet om. KL
Jeg har lige modtaget invitation til dette spillemandskursus i Rødekro.
Kom og være med - og lad os sammen lave det største orkester set i DGI Sønderjylland igennem længere tid.
Lørdag den 24. feb. 2018 kl. 13:00 til 22:30 i Hjordkær Skole, Kirkegade 20, 6230 Rødekro, Danmark
På kursusdagen vil vi gennemgå nogle af de vanskeligere melodier til aftenens legestue, og så vil vi afprøve nogle interessante melodier til de valgfrie pardanse. 300 kr. Det er inkl. eftermiddagskaffe, middag og aftenskaffe.
Instruktør Dorthe Hoffland – Tilmelding: https://www.dgi.dk/arrangementer/201811443001

Mange hilsner fra Karen
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