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Lørdag den 17. november 2018 var der spillemandskursus,
i Grenaa Idrætscenter med Søren Iversen fra Christiansfeld
som instruktør. Lauget stod for arrangementet.
Det blev en instruktiv og lærerig spilledag. Der var 16 deltagere som ikke alene kom fra Lauget, men også fra Århus, Randers, Viborg, Esbjerg og Middelfart.
Dagen igennem blev der arbejdet med sammenspillet i et
orkester, så vi spillede sammen og ikke blot samtidig.
Vi lærte også at tilføre energi til musikken og vi blev udfordret på forskellige stemmer.
Det blev en inspirerende dag, hvor Søren havde opbygget
en perfekt undervisning, så vi stille og roligt udviklede
spillet og lærte at lytte til hinanden. Karen L

Laugsaften den 6. december.
Else Margrethe har sagt ja til at være forspiller denne aften. Melodierne er hentet fra Jette Wulffs julelegestueprogram og det er melodier som vi alle kan have glæde af at spille. Du kan derfor få en fortræffelig spilleaften, selv om du ikke skal med til julelegestuen. KL
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Østerbo Kontra
Østerbo Firtur/Den lange Firtur
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Firtur Mors
Jens Madsens Livstykke

Hvis vi kan nå det, eller der er ønske om det
- kan vi også spille disse melodier.
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Sammenspilsaften
Spillenumre til torsdag den 10. januar 2019.
På listen her står de i nummerorden, men rækkefølgen bliver helt sikkert en anden. Karen L
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Pigernes Polka
Sønderhoning I – V
Brøndums Hopsa
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Julelegestue i Fannerup Forsamlingshus lørdag den 29. december 2018
Der er nu 10 tilmeldte til julelegestuen, men da det først er den 29. december, kan
du stadig nå at melde dig. Jeg har fået programmet fra Jette Wulff og det vil blive
sendt ud til de tilmeldte snarest.
Tag eftermiddagskaffen med, den starter vi med at drikke kl. 14.30. Derefter
øver vi legestueprogrammet, og ved 17.30 tiden spiser vi den medbragte
mad. Fannerup Folkedansere sørger for aftenkaffen til alle spillemænd.
Hvis du først kommer kl. 19 er det også ok, men giv venligst besked om hvornår du kommer. Karen L
Bo Mikkelsen fra Gjerrild Folkedanserforening indbyder
Spillemænd til Legestuen på Gjerrild Friskole - Lørdag d. 19. januar 2019.
Året er ved at gå på hæld, så vi iler med en invitation til jer spillemænd til at medvirke i orkesteret ved vores
traditionelle vinterlegestue i januar måned. Orkesteret er en blanding af spillemænd fra flere foreninger og
fra spillemandslauget og vi har heldigvis altid fået en stor opbakning fra jer til disse legestuer.
Eftermiddagen er afsat til at øve danseprogrammet igennem og der er åbent for alle der har lyst til at deltage
fra kl.14.00. Gjerrild folkedansere vil som tidligere sørge for eftermiddagskaffe/the og aftenkaffe med kagebord samt en varm ret til aften inkl. drikkevarer til alle de som møder op.
Kender I evt. nogen som ikke er med på maillisten, men som godt kunne tænke sig at være med, er I velkomne til at invitere dem. Bo Mikkelsen: boris@mikkelsen.mail.dk Tlf. 36381469 – 40176469 - 40304964
De Jyders Band holder 2 øvedage i forbindelse med Store Spilledag.
Dato og sted for ”Store Spilledag” i april er endnu ikke fastsat, men interesserede spillemænd fra Lauget er velkommen til at øve sammen med Ove og
Bents musikskolehold på Randers Musikskole. Det er lørdag d. 19. januar
og lørdag d. 23. februar fra kl. 9.30 til - 16.00.
Tag selv kaffe med til rundstykkerne.
Har du ikke været med endnu, men har lyst til det, så giv besked til Ivan Knudsen eller Karen Lindballe
Spillemandkurser
Spillemandskursus på Thyregod Skole lørdag den 16. februar. 2019
Pris for kursus, forplejning og overnatning på skolen er 375 kr.
Man kan også overnatte på Thyregod Kursuscenter der ligger lige ved siden af, ved at
booke sig ind på Tlf. 75 73 11 88. Skolegade 8 Thyregod - 7323 Give
Jeg har brochurer om træffet til uddeling. Heri står de forskellige workshops tilbud.
Jeg har også brochuren på mail, som jeg kan videresende til dig hvis du ønsker det. Karen L.
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