Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 4, april 2018
Indhold:







Siden sidst!
Sammenspilsaften d. 5. april
Laugsaften d. 19. april
DGI’s Sommerdans
De Jyders Band holder bal i Viborg
Spillemandskursus den 21. april

den 16. mats.
De fleste fra Lauget kom om eftermiddagen, hvor vi startede med at
drikke den medbragte kaffe. Herefter blev der øvet flittigt til kl. 18.
Karen L. der havde laet programmet og stod også for at formidle dansene, og Knud H., Else Margrethe og Irma havde påtaget sig at være
forspillere. Der kom omkring 50 dansere og der var en fantastisk god
stemning og stor danselyst lige fra starten. Karsten Molbech havde
sørget for at vi fik frisklavet kaffe om aftenen og Lene Jensen havde
bagt dejlig kage. Der blev et pænt overskud til Laugskassen som kan
bruges til at købe undervisning for på Laugsaftnerne.
Der var 15 til at spille og alle, dansere og spillemænd, gav en hånd med det praktiske som stole og bordopstilling mm. Tak til Fannerup Forsamlingshus for stor hjælp og god behandling. KL
Sammenspilsaften torsdag den 5. april.
Selv om der lige har været en sammenspilsaften, så er det nu igen den 5. april. Der spilles stadig efter
Laugsmappen, og jeg har tilføjet nogle nye melodier.
Ved nogle af melodierne gennemgår vi også anden stemmen for dem der har lyst til det.
Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem.
L 46
L 62
L 64
L 74
L 98

Mazurka e. Spil-Jens Peter
Horgalåten
Tyroler hopsa
Scottish i ture
Hamborger

L 104
L 145
L 154
L 182
L 187

Månevalsen
Jørgen Rask Polka
Skinbraka med Lurku
Hønsehopsa
Johanne Therkildsen Trippevals

Hvis du har ønske om nogle melodier vi skal spille, så giv mig et praj. KL
Laugsaften torsdag den 19. april
Lisbeth har sammensat dette program til næste Laugsaftnen den 19. april, hvor vi
fortsætter med P. Madsens melodier.
Avancere galop
Polka nr. 40
Polka nr. 93

Tyrolervals
Fuglsø Fløjtevals
Høstgildemarch
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Husk DGI’s Sommerdans begynder i april!
Pak instrumentet og kaffekurven og tag med ud og spil til sommerdans

Ons. d.
Man. d.
Tir. d.
Tir. d.

11. apr.
16. apr.
24. apr.
1. maj

v/ Værum Folkedanserforening i Værum Forsamlingshus
v/ I F Mols på Kursuscentret Rødegaard, i Mørke
v/ Dans Med Os på Viby Bibliotek
v/ Gjerrild Folkedansere på Gjerrild Friskole

De Jyders Band holder bal i Viborg
Den 14. april er der bal i Viborg med ”D Jyders band” og interesserede fra Spillemandslauget Djursland-Mols er en del af orkesteret.
Alle dansere er velkomne kl. 19.30 – 23.30 på Vestevang Skole, Boghvedevej i
Viborg. Danserne tager selv kaffekurven med.
Forspillere og ledere af ballet er Ove Andersen og Bent Melvej

Spillemandskursus den 21. april i Grenaa Idrætscenter!
På kurset med Bent Melvej den 21. april er der nu tilmeldt 21 deltagere hvoraf de 15
er fra Lauget. Og glæd jer, Bent er en fantastisk underviser. Han spiller både violin
og harmonika mm. og har været musiklærer på Viborg Musikskole. Dejligt at så
mange bakker op, når Lauget arrangerer noget

God Påske!

Mange hilsner fra Karen
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