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Laugsaftner I + II
Sammenspilsaften
Spillemandsbal
Musik gudstjeneste
De Jyders Band
Noder på Tablet
Sommerdans i DGI
Danseledernes legestue

Laugsaften torsdag den 14. marts.
Næste Laugsaften er d. 14. marts, og det er sidste gang i foråret, at
Ove kommer og spiller med os på en Laugsaften.
Her er en liste over de melodier vi har spillet
Ove lærer os ”tawet” og han løfter niveauet på dansemusikken så
danserne bliver lidt gladere.

L 119
L 196
L 200
L 199
274
løs
L 43
løs
løs
løs
løs
L9
334

 Medbring de udleverede noder hver gang, for måske skal der
arbejdes med dem igen.
 Tag også Laugsmappen, ”358” bind I og II samt P. Madsen med.

Firtur I og II fra Ribe
Hambo fra Boda
Ringlender e. Sven-Pålsa
D-Dur Polska
Vals Sekstur
Polskdans no. 49
Sdrh., Stam Willum
Repertoiret den 21. februar
Den røde Lue
En bonde
Sdrh., Fisken ligger på ..
Sdrh., Jeg tror min sæl
Mads Enggaard
Østerbopolsk

Der er Laugsaften igen den 11, april og den 9. maj!
Spillemandslauget Østjyderne er et meget aktivt Laug i Århus. Laugets
formand, eller oldermand som man kalder sig der, er Kjeld Nørgaard.
Kjeld er gift med Hanne Eriksen og de to er meget ivrige forspillere i deres Laug.
Hanne og Kjeld har sagt ja til at komme til Grenaa til laugsaftnerne i
april og maj, for at spille med os.
Aftalen er at vi skal spille nogle af de melodier de bruger i Østjyderne og som de to godt kan lide at spille.
De sender noderne til mig og jeg videresender dem til jer alle. Så håber vi selvfølgelig på et godt fremmøde
de 2 aftner. KL

Sammenspilsaften torsdag den 28. marts.
Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem.
45
157
213
221
250
263

Ungkaale’ls Dans
Kontrasejre, Nr. Radsted
Tækkemandens Tretur
Engelsk Kvadrille
Menuet
Udøbt, Tre ting

280
370
480
514

Kontrasejre, Odsherred
Polonaise
Lars Kusk’s Firtur
Per Jensens Vals
Laugsmappen
L 41 Vals fra Agerkrog
L 154 Skinbraka med Lurku

Har du ønske om melodier vi skal spille, så giv mig et praj. KL
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Lauget spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus den 15. marts.
Indbydelsen til ballet blev sendt ud til foreningerne den 25. februar, så der
skulle være mulighed for at danserne kan se den i de følgende 3 uger.
Til selve aftenen er der tilmeldt 14 spillem/k’er og danseprogrammet er sendt
ud til de tilmeldte.
Hvis du endnu ikke har meldt dig kan det stadig nås. KL
Musik Gudstjeneste i Ålsø kirke søndag 24. marts kl. 19
Vi vil gerne invitere jer til en gudstjeneste hvor I skal høre og opleve musik krydret med tekstlæsninger.
Ved gudstjenesten medvirker gruppen ”De fire”, og de vil glæde os med musik og livsglæde
Gruppen består af Pia Sørensen violin, Ivan Knudsen violin, Torben Møller harmonika og Peder Olesgaard guitar
og sang.
Musikken har baggrund i dansk spillemandsmusik, men
repertoiret dækker også irsk folkemusik, gospel og amerikansk folkemusik og svensk spillemandsmusik.
Det, der driver gruppen, er glæden ved musik og spilleglæden og samværet omkring det.
Gruppen er ny og har kun eksisteret i et halvt år. De kommer fra Østdjursland og er i alderen fra 50 – 80 år.
Endvidere medvirker: Maria Behrenthz, Birthe og Bent Larsen

Store Spilledag holder bal med De Jyders Band.
Folkedanserforening under ledelse af Bent Melvej og Ove Andersen.
Lørdag d. 6. april 2019 kl 19.30-23.00
Det er i Festsalen på Skæring Skole Skæring Skolevej 200, 8250 Egå
Der er lavet et balprogram, og selv om der er mange numre fra ”358” bruges Ove
og Bents samling af noder. Ring eller skriv til Ivan hvis du vil med, så tilmelder
han os. Ivan sender også både program og de noder der skal bruges. KL

Kursus om brug af tablet/IPad til noder.
DGI Østjylland Dans og Musik holdt den 26. januar et kursus om brugen af tablets og
IPads til håndtering af vores noder.
Vi blev undervist af Jan Thuesen (Ullas søn). Han gjorde det rigtigt godt, så det blev
et godt kursus. Flere af deltagerne har nu fået mange af deres noder lagt ind på deres
tablet, så de slipper for at have alle papirnoderne med sig, når de skal ud og spille.
Jeg talte i søndags (d. 24. feb.) ved DGI’ s Aktivitetsmøde med Ulla Thuesen, som kunne fortælle, at hun vil
forsøge at få det kursus gentaget i efteråret.
Ligeledes vil hun et par uger senere arrangerer endnu et møde, hvor vi kan udveksle erfaringer og hjælpe
hinanden med det, som vi ikke kan finde ud af. Men det bliver som sagt først til efteråret.
Niels
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DGI Østjylland er klar til at udbyde sommerdans 2019
Her bringes en oversigt med dato og sted.

24. april v/ FC Grenå
Sted: Kattegatskolen, Øster skoles Festsal,
Skolebakken 20, 8500 Grenå.
Leder: Karen Lindballe og Forspiller: Aksel Pedersen

Sommerdans arrangeres af DGI Østjyllands Dans &
Musikudvalg i samarbejde med lokalforeninger.

30. april v/ Vivild-Sønderhald Folkedanserforening
Sted: Langhøjskolens Festsal, Bakkegårdsvej 8,
8961 Allingåbro
Leder: Jette Wulff og Forspiller: Poul Pedersen

Lokalforeningens egne danseinstruktører og spillemænd leder dansen og musikken.
Alle spillemænd er meget velkomne til at spille med,
det koster ikke noget at deltage, men husk kaffen.

08. maj v/ Folkedanserforeningen Niels Ebbesen
Sted: Remissen, JV Martinsplads 3, 8900 Randers
Leder: Jan Bak Nielsen og Forspiller: Ove Bak Nielsen
16. maj v/ Ebeltoft Folkedansere
Sted: Kernehus, Østeralle 33, 8400 Ebeltoft
Leder: Kurt Pedersen og Birthe Spens
Forspiller: Carsten Kjær Andersen

DGI Østjylland har udsendt en folder med programmer til hver enkelt
danseaften.

28. maj v/ Låsby og Omegns Folkedansere
Sted: Låsby Hallen, Niels Borhs vej 7, 8670 Låsby.
Leder: Connie Jakobsen og Forspiller: Peter Bartholdy

Måske har du allerede
modtaget folderen fra
DGI. Hvis ikke, så kontakt Karen Lindballe, så
sender jeg den til dig hvis
du ønsker det. KL

Tidspunkt: Kl. 19.00-22.00
Prisen er Kr. 45 pr. aften for danserne.
Husk: Kaffekurv og dansesko.
Nærmere oplysninger kan fås ved Grethe Nielsen,
tlf. 86 98 25 61 eller mobil 27 29 25 61.

Danseledernes legestue fredag den 22. februar.
Legestuen blev gennemført på bedste måde i et effektivt tempo
med de 8 skiftende danseledere der alle nåede at kom til, inden
legestuen sluttede kl. 23.30.
Programmet var
sendt ud på forhånd
og danseledernes
egne faste spillemænd, var forspillere på de enkelte
danselederes sæt.
Der var godt 60 energiske dansere fra de fleste af egnens foreninger så gulvet var fyldt og danselysten stor. KL

!

Laugets medlemsliste for 2019 er vedhæftet denne e-mail. Vil du tjekke dit navn mm. og
melde tilbage til mig, hvis der er fejl, eller der er sket ændringer. KL

Mange hilsner fra Karen
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