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Laugsaften
Sammenspilsaften
Sommerafslutning i Lauget
Koncert med Dwight Lamb, Jensen & Bugge
”FestiRibe” og ”Rebild Folkemusiktræf”
DGI Østjyllands kurser for spillemænd
Laugets spillekursus

Laugsaftner.
Hanne Eriksen og Kjeld Nørgaard kommer igen den 9. maj.
♫
♫
♫
♫
♫

En Rundrejse
Østjydernes Jubilæums Schottish 2
Trekant
[Trekant]
Øl Peter. Trippe Vals Fiirtuur

♫
♫
♫
♫
♫

Hans hans Vals
Harrin Jenkka
Jubilæumsmarch til Alta Spelmandslag
[Vals]
4 Tuur

Til Laugsaftnen den 11. april spillede vi de 5 øverste melodier på listen og de bliver nok repeteret inden vi fortsætter med
resten. De 2 trekanter skal sidde overfor hinanden, så de spilles som et sæt.
Melodierne er fra Spillemandslauget Østjyderne nodesamlinger og det er melodier, som Hanne og Kjeld selv bruger i deres Laug. Jeg har dem liggende, og kan videresende dem hvis
det ønskes. KL
Tag også ”358” bind I og II med.

Sammenspilsaften torsdag den 23. maj.
Til sammenspilsaftenen i april spillede vi melodier i ¾ takt. Der er nemlig stor forskel på at spille
vals, menuet, polonæse, hambo eller mazurka. Vi
spillede også menuet fra Randers, nr. 249 og 250,
samt overgangen til vals, så alle fik indblik i
hvordan danseforløbet er.
Der kom også ønsker om at spille flere melodier i
samme genre, så de er nu kommet på listen til
næste gang. KL

20
360
480
671
L4
L 62
L 94
L 98
L 185
L 196

”358”
Polonaise
Hambo
Lars Kusk’s Firtur
Vals fra Langeland
Laugsmappen
Scottish från Idre
Horgalåten
Skeppare Scottish
Hamburger?
Afdansningsmazurka
Hambo fra Boda

Sommerafslutning 2019
Torsdag den 6. 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. 17,30 på Ålsrodevej 105.
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 samt noder og forslag til numre, vi skal spille. NHL
Tilmeld dig til 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.
maj 2019 - Karen Lindballe, Hornsleths Allé 17b, 8500 Grenaa. Tlf.: 86 32 56 02 – 61 14 77 67 - E-mail 17b@stofanet.dk

Koncert med Dwight Lamb, Jensen & Bugge. Pris Entré 125 kr.
Søndag d. 19. maj 2019, Kl. 14:00 til kl. 16:00 Sankt Lukas Kirke, Skt. Lucas Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C. Tlf. 86 12 42 78

Mette Kathrine Jensen og Kristian Bugge udgør til “daglig” et af
DK's mest anerkendte traditionelle unge spillemandsduoer.
Sammen med amerikanske Dwight Lamb skaber de en koncert, der
genfortæller hvordan musikken igennem mere en 100 år har
vandret fra Vendsyssel via USA tilbage til Vendsyssel.
Dwights morfar, Chris Jerup, emigrerede fra Vendsyssel i Nordjylland i 1893. Han var søn af den legendariske spillemand Kræn Jerup og spillede selv både violin og diatonisk harmonika. Så han medbragte et stort repertoire af dansk spillemandmusik. Da Chris solgte sin gård og gik på pension, flyttede han ind hos den da 12-årige Dwight og
hans forældre. Og dermed fik Dwight lejlighed til at lære hele morfarens danske repertoire.
Som 19-årig begyndte Dwight også at spille violin, “over the top”, dvs. med venstre hånd men uden at skifte
strengene rundt. (Det var ikke en mulighed at strenge om, da han spillede på sin fars violin). Med årene blev
han storspillemand med amerikansk old-time musik som speciale. Han har undervist og inspireret utroligt
mange yngre musikere, mange af dem vidste slet ikke, at han også spiller enradet, diatonisk harmonika!
Men heldigvis indspillede han et par danske harmonikastykker på et par af sine violin-cd’er, og de cd’er
endte til sidst i Danmark. På den måde fik Kristian Bugge og Mette Kathrine Jensen nys om Dwight. De fik
arrangeret et møde på en festival i Minnesota, og siden da har de spillet sammen mange gange, og 18. maj
kan de opleves i Sankt Lukas Kirke.
Musikere: Dwight Lamb: enradet harmonika, Mette Kathrine Jensen: 5-radet harmonika Kristian Bugge: violin.
Der er også koncert og legestue med Dwight Lamb, Jensen og Bugge lørdag d. 11. maj kl. 19.30 i
Højmark Forsamlingshus, Adelvej 41, Højmark, 6940 Lem St. Det koster 125 kr.
En koncert i Vejle tirsdag den 14. maj på Stubdrupvej 228 i 7100 Vejle er desværre udsolgt

FESTiRIBE er en dag i folkemusikkens og -dansens tegn der løber af stablen 8/6 2019. Folk fra nær og fjern
mødes for at være sammen en hel dag om at spille og danse - og råhygge!! RIBE DANSE- og SPILLEMANDSLAUG står for arrangementet
Tilmelding senest 3/6 til Bendix Rødgård Tlf.: 21 72 51 37 - http://www.folkemusikiribe.dk/18076929

♫
Der er Rebild Folkemusik træf lørdag den 29. juni kl. 13 – 22 for dansere spillemænd og andet
Godtfolk
http://www.rebildspillemaendene.dk/RebildFolkemusikTraef.htm

To kurser på Lindegården i Mørke.
Lørdag den 24. august arrangerer DGI en gentagelse af kurset “Noder på Tablet. Hvis
du vil med på det, så www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201911443015
Lørdag den 28. september arrangeres en opfølgning på dette kursus. Det kan du læse
om og tilmelde dig her: www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201911443016
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DGI Østjylland holder kursus for Spillemænd på Lindegården i Mørke søndag den 20. oktober 2019
kl. 09:30 til 16:30. Mere info: www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201911443011
Indhold: Mie Dalgårds og Ole Kjærs melodier har deres særpræg, men da de samtidig er "almindelige" dansemelodier, vil det vi arbejder med på kurset, også gælde for spil til dans generelt.
Vi vil også nå noget fra 358 nodebøgerne. Derfor vil man få udbytte ud af kurset, selv om man ikke støder
på Ragna Tang i sin forening eller spillemandsgruppe. Instruktør: Jørgen Nickelsen
Spillemandslauget Djursland-Mols holder igen Spillemandskursus.
Det er lørdag den 16. nov. 2019 kl. 09:30 til 16:00 i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenå. Pris 375 kr.
Dette kursus giver dig mulighed for at få lidt ekstra melodier på repertoiret, så
du har flere alternativer hvis du f.eks. skal spille en schottish, vals eller polka.
Udover dette vil vi beskæftige os med "det ekstra". Det der lige løfter niveauet af
dansemusikken og gør danserne lidt gladere.
Instruktør er Rasmus Nielsen. Rasmus, der sidst var i Grenaa i 2016, er uddannet
på konservatoriet med folkemusik som speciale og har siden han var barn beskæftiget sig med genren. Rasmus er opvokset i Århus og har spillet til folkedans det meste af mit liv. Nu lever han som musiklærer og musiker på Fyn.
Tilmeld dig på DGI Østjyllands hjemmeside:
https://www.dgi.dk/arrangementer/201911443013
På dette link får du også tilbud om andre gode kurser.

Mange hilsner fra Karen
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