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Laugsaften den 4. oktober.
Ove Andersen har sendt denne oversigt over de melodier vi har spillet i 2017 - 18.
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2017
Norsk Fynbo, Salling
Ringlender i H-mol
Bette vals
Sjællandsturen
Vals fra Kastbjerg
Syngestykket
”Vil du, vil du” som march/vals/hopsa
Totur fra Kjøng
Hambo fra Boda
Ungkaalsdans
Svensk Maskerade
Firtur fra Oksbøl
Den gamle Tretur med 4 par
Fatter og Mutter
Brudemarch fra Jämtland
2018
Firtur I og II fra Ribe
Hambo fra Boda
Ringlender e. Sven-Pålsa
D-Dur Polska
Vals Sekstur
Polskdans no. 49 e. Jens Millersen

 Medbring de udleverede noder hver gang, for måske skal der arbejdes med dem igen.
 Hvis du har Oves noder fra sidste sæson, så tag også dem med, samt ”358” og Laugsmappen. KL
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358
Skotsk, Vestjylland
Trekant med vals
Trekantet Svejtrit
Lette Hans
Mads Tobak, variant
Damernes Fornøjelse
Sekstur, Nordfyn
Syvtrit
Polka-To
Kædevals
Sønderhoning
Fannik, Hans Madsens kiste
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Laugsmappen
Løgstørpolka
Fædrelandspolka
Serrads nr. 8

Til sammenspilsaftenen, torsdag den 25. oktober
kommer Irma og spiller for.
Irma har valgt disse melodier til sammenspillet.
På listerne her står de i nummerorden, men rækkefølgen bliver sikkert nok en anden. KL

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

Julemarked i Grenaa
Folkene bag hobbymessen i Stenvad har nu droppet Stenvad Mosebrugscenter
og i stedet besluttet, at holde et julemarked i Grenaa lørdag den 3. november.
Det skal holdes på Rugvænget 29, Grenaa hos
”PEDERSEN&NIELSEN-AUTOMOBILFORRETNING A/S”.

Anders C. Thomsen har spurgt, om vi kan spille i en time fra kl. 11, gerne efterfulgt af en opvisning med FC folkedanserne. Vi får frokost for ulejligheden
som vi plejer. Flying superkids junior kommer og underholder kl. 13.
Se plakaten på www.djursmessen.dk/plakater
Har du lyst til at deltage så skriv dig på listen der ligger fremme på laugsaftnen, eller giv besked til Niels eller mig- gerne så hurtigt som muligt. KL
Gl. Estrup julespil
Bodil Jensen, afdelingsleder i driftsafdelingen på Gl. Estrup, ”Det grønne Museum” har allerede skrevet og
spurgt, om Spillemandslauget igen i år vil komme og underholde til årets julemarked. I år skal det, som altid, afholdes 1. adventsweekend, lørdag den 1. og søndag den 2. december.
Lauget har underholdt med spillemandsmusik og julemusik på markedet siden 1992, både lørdag og søndag.
Det er fra kl. ca. 10.30 til ca. 16, afbrudt af en spisepause og en eftermiddagskaffepause som Gl. Estrup er
vært for. Hele Landbrugsmuseet er fyldt med boder hvor folk sælger deres hjemmelavede ting og der er en meget hyggelig atmosfære. Igen i år får vi en scene stillet op, sikket i Besøgsmagasinet ved caféen og blandt de mange boder.
Det er dejligt at vi allerede er blevet inviteret, og har du lyst til at deltage, skal du
skrive dig på listen der ligger fremme på laugs- og sammenspilsaftnerne, eller melde
dig til Niels eller mig senest den 29. oktober. Her gælder først til mølle princippet.
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.
Fortæl om du kan lørdag, søndag eller begge dage. (hvis du kan begge dage vælger vi dagen).
Spillemandkurser
Hvis du har læst det nye ”Trin og Toner” har du måske bemærket, at Spillemandskredsen indbyder til det
traditionelle Nytårskursus på Snoghøj højskole. d. 1.-4. januar 2019.
Det er en festlig måde at starte året på og værd at rejse efter. Er du ikke medlem af Spillemandskredsen, så
bliv det, der er mange gode kursustilbud. Du har alligevel en mulighed for at kunne deltage da:
Lauget er medlem af Spillemandkredsen, så 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.
Tilmeldingsfristen er senest den 15. november, men der åbnes op for tilmelding den 1. oktober. Der er stor
efterspørgsel på kurset og her gælder først til mølle princippet. Se evt.: www.spillemandskredsen.dk

Husk også Laugets eget kursus
lørdag d. 17. nov. 2018
www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201811443002
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