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Laugs- og sammenspilsaftner i efteråret.
De næste tre Laugsaftner har vi igen den fornøjelse, at Ove Andersen kommer og spiller med os.
Det er torsdagene: 13. september – 4. oktober – 8. november
Ove Andersen ynder ikke at sende noder ud på forhånd, men han udleverer dem på stedet og vi arbejder så
melodierne grundigt igennem. Medbring de udleverede noder hver gang, for måske skal der arbejdes med
dem igen. Hvis du har Oves noder fra sidste sæson, så tag dem med.
Sammenspilsaftner
Den første falder på torsdag den 20. september hvor vi har generalforsamling. Når generalforsamlingen er
afviklet, er der tid til at spille sammen, og det bliver melodier efter deltagernes ønsker. Tag derfor ”358”,
Laugsmappen og P. Madsen bogen med.
Til sammenspilsaftenen den 25. oktober hvor jeg plejer at være forspiller er jeg er forhindret i at komme.
Der kommer derfor en afløser, så temaet ”Melodier i tilpasset tempo” kan afvikles som sædvanlig.
Torsdag den 22. november spille vi ”melodier i tilpasset tempo” som vi plejer, og har du ønsker om bestemte melodier så giv mig et vink. Programmet bliver udsendt i Laugsnyt nr. 11. KL

Laugets generalforsamling
Husk torsdag den 20. september hvor vi afholder generalforsamling. Indkaldelse og beretning er på trapperne, men sæt kryds i kalenderen, så du kan møde op og komme med gode ideer til Laugets fremtid.
Bestyrelsen mangler en suppleant og er det dig så giv os et praj. Som suppleant behøver du ikke at deltage i
bestyrelsesmøderne, men vi ser selvfølgelig gerne at du er der, fordi du sikkert har noget at bidrage med. KL
Folkedanserbal i Baunhøj Mølle på, den 28. september kl. 19:00 – ca. 21:30
Lauget har, i samarbejde med Møllelauget i Baunhøj Mølle og Folkedanserforeningen FC i Grenaa, arrangeret folkedanserbal i Møllen i anledning af Kulturnatten. Det har vi gjort en del år, og selv om men i Grenaa
flytter rundt med datoen så vi aldrig rigtig kender den, holder vi fast
i traditionen.
Det bliver den 28. september og alle i Lauget er velkomne til at spille med til dette åbne bal. Det plejer at blive en livlig aften for alle,
for nydende og ydende. Man kan nemlig også komme, blot for at se
på og nyde musikken
Hvis du har lyst til at spille med til ballet, så meld dig til mig,
gerne på mail, eller skriv dig på listen der ligger fremme når vi mødes på Østre Skole. Har du lyst til at
være forspiller så sig også det, senest den 16. september. Jeg laver programmet og står for at formidle dansen. Møllelauget plejer at sørge for drikkevarer/kaffe og kager til spillemændene. Karen L.
september 2018 - Karen Lindballe, Hornsleths Allé 17b, 8500 Grenaa. Tlf.: 86 32 56 02 – 61 14 77 67 - E-mail 17b@stofanet.dk

VIBORG SPILLEFOLK indbyder til det traditionsrige efterårskursus for spillemænd
Lørdag den 6. oktober 2018, 9.30-17.00 på Vestervang Skole, Boghvedevej 26, 8800 Viborg
I år har vi den store glæde at byde velkommen til vores alles sammens Ove Andersen som vejleder og inspirator. Temaet er God musik til dans og fornøjelse.
Der er samtidig vedhæftet en indbydelse fra Viborg Spillefolk med yderligere oplysninger.

DGI Østjylland Dans & Musik tilbyder: Efterårskursus for spillemænd
21. okt. 2018 kl. 09:30 til 16:30 på Lindegården Skolevej, Skolevej 19, 8544 Mørke. Nr. 2018 11 44 3003
Der er forskel på at spille et instrument og at være spillemand. Ove Andersen har mange års erfaring i at
hjælpe musikere ind i spillemandsverdenen. Her spiller man mere, end der står i noden.
Men hvad er forskellen på at spille en polka som melodi og som dans? Hvordan får man "tawet"? Kan danserne hjælpe dig som spillemand, og kan du hjælpe danserne?
Det er noget af det, som Ove vil arbejde med på dette kursus. Så vil du gerne spille til dans eller blive bedre
til det, så meld dig og kom og vær med. www.dgi.dk/arrangementer/201811443003

Og Laugets eget kursus
Spillemandskursus i Grenaa med Søren Iversen
17. nov. 2018 kl. 09:30 til 16:00, Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenaa
På kurset skal vi:
 arbejde med sammenspillet i et spillemandsorkester, så vi spiller sammen og ikke blot samtidig.
 fornemme det der sker, og transformerer det til musik, som er nuværende og nærværende.
 tilføre energi til musikken og udveksler energi med hinanden
 spille musik, der kan mærkes.
Sådan siger Søren Iversen om sig selv:
52 år, musiker og spillemand, har spillet rigtig meget musik i mange sammenhænge, og
for år tilbage spillede jeg hyppigt til dans. Ud over mit civile arbejde som regional indkøber i Region Syddanmark, spiller jeg nu i en vokal/vise/folk-trio og i Iversens Trio
(tidligere Iversens Quartet) og herudover i de sammenhænge, hvor mit bidrag er velkomment. Fungerer som instruktør i mange folkemusikalske sammenhænge og er underviser og censor på Syddansk Musikkonservatoriums folkemusiklinje.
Se kurset på: www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201811443002
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arrangeres af Spillemandslauget Østjyderne i samarbejde med Aarhus Folk Festival.

29 SEP 2018 kl. 19.30 - 00.30. Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, Århus
Det bedste bal med den bedste musik og det bedste publikum på det bedste sted.
Habadekuk, Mads Hansens Kapel, Spillemandslauget Østjyderne er klar med programmet for Aarhus Folk Festival
åbningsbal. Her er plads til alle: unge /gamle, begyndere /garvede dansere, folk fra foreninger og fra gaden. Så sæt
kryds i kalenderen og kom glad. Entre 125 kr. Unge under 25 år og studerende: 85 kr.
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