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Sammenspilsaften d. 3. maj
Laugsaften d. 17. maj
Sæsonafslutning
Hobbymessen i juni
Sommerdans på Torvet

Sammenspilsaften torsdag den 3. maj.
Knud Have er afløser for Karen som er på ferie. Bak derfor godt op om denne aften.
Her følger Knuds program i nummerorden.
L 20
L 90
L 109
L 142
L 144
L 154
L 200

Den fine madam sne: Vals
Mazurka
Den gamle trekant: 6/8.
Viborg Polka
Hamborger fra Ribe
Skinbrarka med Lurku: Hambo
Ringlender etter Sven-Pålsa: Schottish

♫
Tag 358 med, for rytmen kan vi måske overføre til
andre, kendte melodier f.eks.

Vi spiller både 1. og 2. stemmer.
Med disse melodier prøver vi at lægge
vægt på den særlige rytme og puls, der
fremmer trinnene i dansen.
♫
240 Norsk Rheinlænder
305 Den lille Hamborger
343 Sekstur på Række

Laugsaften torsdag den 17. maj
Her følger maj måneds P. Madsen program som er det sidste i rækken:
Der er sæsonafslutning i juni, og så starter vi blødt op i august inden vi igen kan nyde godt af Ove Andersen
i september, oktober og november.
Maj
Polka nr. 68 b
Se Norges blomsterdal
Tyrolervals nr. 36

Tyrolervals nr. 87
Vals nr. 9 b
Mazurka

Sommerafslutning 2018
Torsdag den 7. juni er sidste Laugsaften i denne sæson og vi har tradition
for at gøre lidt ekstra ud af aftenen.
Niels har igen tilbudt at lægge hus/græsplæne til, så vi mødes kl. kl.
17,30 på Ålsrodevej 105, 8500 Grenaa. Vi forsøger at låne et telt af Folkedanserforeningen FC hvor vi kan sidde og spille. Hvis det bliver regnvejr er der også plads inden døre, det fik vi erfaring for sidste år.
Hvis du vil hjælpe med at stille teltet op, skal du komme ved 17 tiden.
Tag mad med, lidt mere end du selv spiser, så andre kan smage. Tag også tallerkner og bestik, samt egne
drikkevarer og kaffe/te. Husk også dit instrument, noder og forslag til numre vi skal spille.
Der er tilmelding, så skriv dig på listen til laugs- eller sammenspilsaftenen eller ring til
april 2018 - Karen Lindballe, Hornsleths Allé 17b, 8500 Grenaa. Tlf.: 86 32 56 02 – 61 14 77 67 - E-mail 17b@stofanet.dk

Karen L.: 8632 5602/6114 7767 eller Niels: 8633 1132/4095 9032
På gensyn til en garanteret hyggelig aften. Skulle du blive forhindret i at komme, så ring til Niels

Djurslands HOBBY & FRITIDS MESSE afvikles i år
lørdag og - søndag d. 16. og 17. juni 2018. www.djursmessen.dk
Vi skal spille til hobbymessen søndag d. 17. fra kl. 10:30 - 11:30 og Folkedanserforeningen FC vil give opvisning fra kl.11:45 - 12:15.
Her er du selvfølgelig også velkommen til at spille med.
Begge programmer sendes ud til deltagerne i god tid.
Meddel om du vil være forspiller og om du vil lave Laugets program.
Hobbymessen giver os en bid brød bagefter.
Det er nu ved tiden at melde sig til mig, eller skrive sig på listen til Laugsaftnen.
Vær med til at repræsentere Lauget og skabe reklame for spillemandsmusikken!

Sommerdans på Torvet i juni måned.
Palle Jensen, formand i Folkedanserforeningen FC oplyser:
”Der er stadig intet nyt om hvornår omlægningen af byens torv er færdig, så vi må
væbne os med tålmodighed”.
Palle håber dog stadig på at dansegulvet kan udlægges, så der kan spilles og danses
fra lørdag d. 2. juni. Sommerballerne bliver lørdage i juni fra kl. 11.00 – 13.00.
Den 16. juni er der skovfest i Gjerrild og mange fra Lauget spille her, så måske
vil Palle hyre et andet orkester denne dag.

Obs på sommerens Folkemusik
FESTiRIBE er en dag i folkemusikkens og -dansens tegn den løber af stablen 9/6 2018. Folk fra nær og
fjern mødes for at være sammen en hel dag om at spille og danse - og råhygge!!
http://www.folkemusikiribe.dk/18076929 RIBE DANSE- og SPILLEMANDSLAUG står for arrangementet
Rebild Folkemusiktræf 2018. Lørdag den 30. juni 2018 kl. 13.00 - 22.00
Vel mødt til sommerens hyggeligste træf For dansere, spillemænd og andet godtfolk. Træffet foregår i festivalteltet og på Spillemands- Jagt og Skovbrugsmuseet. https://www.rebildporten.dk/rebild-folkemusiktraef2018-gdk989580
Fannikerdagene 2018. Vi fejrer Fanøs levende kulturarv 6. – 8. juli 2018. http://www.fannikerdagen.dk/
I Sønderho by fejres Sønderhodagen den tredje søndag i juli.
Fremvisning af Fanødragter og opvisning af Fanø danse.
Godtfolk i september: Folkemusik på Fanø. Koncerter, workshops, sessions og dans.
https://www.soenderho.dk/sonderho-sevaerdigheder/

Mange hilsner fra Karen
♫
april 2018 - Karen Lindballe, Hornsleths Allé 17b, 8500 Grenaa. Tlf.: 86 32 56 02 – 61 14 77 67 - E-mail 17b@stofanet.dk

