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Danseledernes legestue den 23. februar
Sammenspilsaften d. 22. februar
Laugsaften d. 8. marts
Bal i Fannerup den 16. marts
Efterårets Laugsaftner
Spillemandkursus i Grenaa den 21. april
Åbningsarrangement for omfartsvejen
Hobbymessen i juni

Der er plads til flere i orkestret til

fredag den 23. februar.

Lauget har altid spillet til danseledernes legestue, og jeg tror på, at vi også kan samle et orkester i år. Indtil
nu har 8 meldt sig, men lige nu mangles der forspillere. Det er god tradition at danseledernes egne spillemænd spiller for på dennes dansesæt og Asta, Birthe, Jette og Krestens mangler en forspiller.
Meld dig nu, uanset om du vil spille for, eller spille med. Ring eller mail til mig så sender jeg programmet,
men gør det snart, så jeg ikke skal bekymrer mig for, om vi kan klare opgaven.
Vi samles ved 19. tiden, så det er vigtigt at få kigget på programmet inden. Tag
termokanden med, Lauget sørger for brødet.
Overskuddet fra arrangementet deles mellem Lauget og danselederne og det bruger vi til kurser eller andet. Ud over glæden ved dans og musik, er samværet det
gode formål med denne legestue. KL.

Sammenspilsaften torsdag den 22. februar.
Vi spiller stadig efter Laugsmappen, men har du ønsker om specielle melodier tager vi dem gerne op. Husk
at du kan eksperimentere med anden stemmer, efterslag eller evt. andet, som du arbejder med for tiden.
Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem.
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Den fine Madam Sne
Menuet fra Drejø
Ostindiens velkomst
En, to, tre og fire, fem
Horgalåten
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Tyroler hopsa
Scottish i ture
Skinbraka med Lurku
Hønsehopsa
D-dur Polska

Hvis du har ønske om nogle melodier vi skal spille, så giv mig et praj.

Laugsaften torsdag den 8. marts
Efter et par lærerrige og underholdende aftner med Ove Andersen kan vi nu se
hen til, at Lisbeth Hjorth fortsætter med P. Madsen melodier. Det er dog først til
næste Laugsaftnen den 8. marts. Til den tid har Lisbeth lavet et program som jeg
sender ud i god tid enden den 8 marts.
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Lauget holder spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus den 16. marts.
Vi har reserveret Fannerup Forsamlingshus fra kl. 14, så vi kan nå at spille sammen inden aftenens bal.
Derfor skal du medbring eftermiddagskaffe og aftensmad. Aftenkaffen sørger Lauget for.
I slutningen af februar vil der blive sendt indbydelse ud til foreningerne, men du bør sætte kryds i kalenderen ved datoen allerede nu. Jeg laver en tilmeldingsliste, men du kan også melde dig pr. mail eller telefon.
Det er dejligt, hvis vi bliver et stort orkester.
Danseprogrammet er ikke lavet endnu, for det skal nogle af Laugets egne medlemmer stå for. Derfor
får du mulighed for at få indflydelse på det. Har du lyst til at lave programmet, gerne sammen med en anden, så sig til snarest muligt. Hvis det ønskes kan jeg lede dansen, altså give de forklaringer der er nødvendige for at få dansen til at fungere. Jeg vil også gerne være behjælpelig med at sammensætte programmet.
Et bal må gerne indeholde danse der er nemme at forklare og som hurtigt
kan sættes i gang. Så føler danserne, at de får danset rigtigt meget. Det må
gerne bestå af kredsdanse, Firture, Seksture, Trekanter og pardanse som er
lette at finde ud af. Her kan du få indflydelse på repertoiret.
Meld dig til mig, eller skriv dig på listen på en spilleaften. Giv besked om
du vil: være forspiller på en del af programmet
være med til at sætte et program sammen
være en del af orkestret

Obs!

Efterårets Laugsaftner.
I bestyrelsen har vi talt om, hvad efterårets laugsaftner skal indeholde, for det er nu det skal
planlægges. Har du et ønske eller forslag til indhold er du velkommen til at fortælle om det.

Hidtil har Lisbeth Hjorth gennemgået rigtig mange melodier fra P. Madsen heftet. Vi er blevet fortrolige med en del
og har ovenikøbet eksperimenteret med frasering, efterslag og klarinetstemmer. Der er stadig mange af melodierne i
heftet vi mangler at spille og blive dus med, så det kunne være en mulighed at arbejde videre med dem til efteråret.
Ganske simpelt, at lære dem at kende ved at spille dem igennem mange gange. På den måde bliver de en del af vores
balrepertoire.
Forspiller rollen kunne gå på skift imellem de der plejer at komme til Laugsaftnerne, eller
måske går én af jer omkring, som kunne tænke sig rollen.
Vi kunne også finde de iørefaldende melodier frem, som vi har lært på kurser, samle
dem i en supplerende mappe til Laugsmappen og spille dem. Her kunne der også være
skiftende forspillere.
Ove Andersen har været til stor inspiration og megen glæde i de 1½ år han har afløst Lisbeth. Vi kan bede evt. ham om at fortsætte, men skal så regne med, at det tærer på Laugets
kassebeholdning.
Har du et forslag eller en idé til et emne, så sig det til én af os i bestyrelsen, så vi kan komme videre. Vi har
brug for ideer til indhold og forspiller.

Laugets spillemandskursus den 21. april med Bent Melvej
Jeg minder lige om at Lauget holder spillemandskursus med Bent Melvej fra Viborg
den 21. april i Grenaa Idrætscenter.

Se mere her: https://www.dgi.dk/arrangementer/201811443000
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I Lauget har vi fået denne forespørgsel fra Norddjurs Kommune
”Dato for åbningsarrangement for omfartsvejen”
23. januar
Hej med jer
Jeg skrev i sidste uge til jer vedr. et nyt åbningsarrangement for omfartsvejen.
Det lader til at det bliver den 22. april, og jeg vil meget gerne vide om I kunne tænke jer at deltage i denne
omgang. Det bliver lige som sidst på arealer ved Dolmer vi kommer til at holde til.
Jeg vender tilbage om nogle uger med dato for møde mellem de interesserede deltagere.
Med venlig hilsen Joan Niedoborski Knudsen
Udvikler, Miljø- og kulturforvaltningen, Norddjurs Kommune
Niels vil gerne være tovholder på arrangementet, så han vil gerne vide
om der er nogen fra Lauget der har
lyst til at være med. Meld jer derfor
hurtigt til Niels, nhl@post2.tele.dk
,så han ved om han/I skal deltage i
det kommende møde.

Djurslands Hobby & Fritids Messe 2018
Vi er blevet spurgt om vi har lyst til at underholde ved Hobby
Messen i Mosebrugscentret i Stenvad som vi plejer. I år er det dog
blevet flyttet frem til den 16. og 17. juni.
Jeg har svaret, at vi gerne vil komme og spille den 17. juni, men
er i tvivl om den 16. juni, da Gjerrild Folkedanserforening holder
skovfest den dag.
Hvis nogen fra Lauget kan og vil den 16. juni, vil jeg gerne vide
det snarest, ellers regner jeg med at vi stiller med et orkester den
17. Tidpunktet har jeg ikke aftalt endnu, men da danserene fra
Folkedanserforeningen FC også kommer den 17. vil jeg forsøge at
ramme det samme tidspunkt omkring kl. 12 som vi plejer.

Mange hilsner fra Karen
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