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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 6 - 7. juni 2019 
 

Indhold: 

 Laugsaften - sommerafslutning 

 Spillemandskredsens kursus i Høng 

 Kurser i øvrigt 

 Triangle Folklore Festival 

 Godtfolk Festival på Fanø 
 
 

 

Sidste Laugsaften i denne sæson er sommerafslutningen torsdag den 6. juni 2019 

 

Vi gør lidt ekstra ud af aftenen, så Niels har tilbudt at lægge hus og 

græsplæne til. Vi låner et telt af Folkedanserforeningen FC og mødes 

kl. 17.30 på Ålsrodevej 105. De, som vil hjælpe med at rejse teltet, kan 

møde kl. 17.00. 

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 kan spille.  

 

Tilmeld dig til Niels: 8633 1132/4095 9032 eller Karen L.: 8632 5602/6114 7767. 
 

På gensyn til en garanteret hyggelig aften. Skulle du blive forhindret i at komme, så ring til Niels. 
 

 

 

Har du hang til god spillemandsmusik – så tag til Høng 16.- 18. august 2019 

”Spilleglæden – og dens afsmitning på musikken”. Et spillekursus, hvor fo-

kus altid er på spilleglæden – og dens afsmitning på musikken. 
 

Årets instruktører er Bent Melvej og Ove Andersen, som begge tidligere har væ-

ret på instruktører på Høng-kurset – og vi glæder os til at få dem tilbage. Bent og 

Ove har spillet mange år sammen bl.a. i spillemandsgruppen Rasmus Storm. 
 

Hvad der er at vide om spillemandsmusik ved Bent og Ove, og da de samtidig 

er fremragende musikpædagoger, kan vi godt glæde os til en weekend i top-

klasse. På kurset skal vi spille nogle af Bent og Oves favoritter, men herudover 

skal vi også friske de mest kedelige melodier op fra ”358”. 
 

På kurset i 2018 var der ønske om at tage nogle af de melodier fra ”358”, som er blevet spillet så mange 

gange, at de måske er blevet lidt kedelige. Når du melder dig til, så skriv under bemærkninger, hvilket 

nummer fra ”358” du er blevet lidt træt af at spille. Bent og Ove udvælger herefter de mest kedelige numre, 

som vi skal arbejde med på kurset, så de får nyt liv. 
 

Kurset er for niveau 2 og 3, Vi glæder os til at se dig. Se på www.spillemandskredsen.dk  

Landbrugsskolen Sjælland, Finderupvej 8, 4270 Høng. Fredag kl. 18.00 - 19.00 / Søndag kl. 14.00 

Indkvartering: 2 personer på elevværelser med bad og toilet. Medbring sengetøj, linned og håndklæder. 

Pris: For medlemmer af Spillemandskredsen: 1.800,- kr. Husk at Lauget har ét medlemskab af Kredsen som 

kan benyttes. (først til mølle!!). Prisfor ikke medlemmer: 2.500,- kr. 

Tilmeldingsfrist.: 31. juli 2019 til kursuslederen. 

Kursusleder: Anne-Mette Jansen. Tlf. 43 40 55 20, Mobil: 21 16 91 68, e-mail: lillegade2b@gmail.com   
 

 

Begivenheder og kurser i øvrigt 
 

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

 

DGI Østjyllands kursus for Spillemænd på Lindegården i Mørke søn. d. 20. oktober kl. 09:30 til 16:30. 

Mere info: www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201911443011  

Indhold: Mie Dalgårds og Ole Kjærs melodier. Instruktør: Jørgen Nickelsen 
 

 

Spillemandslauget Djursland-Mols spillemandskursus. 

Lørdag den 16. nov. 2019 kl. 09:30 til 16:00 i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenå.  Pris 375 kr. 

Mere info: https://www.dgi.dk/arrangementer/201911443013. 

 

 

Triangle Folklore Festival 
 

Et festfyrværkeri af dans, musik og farver 
 

Det er et brag af en oplevelse, når 300 unge fra hele 

verden viser det allerbedste indenfor folklore. 

Det er et farverigt og fantastisk spændende show med 

flot dans, fængslende musik og fantastiske dragter fra 

dansernes hjemegn. Det er nogen af verdens bedste 

folklore-dansegrupper, der deltager i forestillingen. 

 

 Forestillingens varighed: 2 timer 45 min. inkl. pause 

 Kulturhuset Hermans Århus, onsdag 31. juli 2019 kl. 19.00  

 Vejle Musikteater fredag 2. august 2019 kl. 9.30 og kl. 19.00  

 Pris: 245 kr. 

 http://www.triangle-folklore-festival.dk/  

 
Grupperabat 20 kr. pr. billet ved samlet køb af min. 20 billetter – i Århus kan 

rabat fås ved køb på nettet. I Vejle kan billetter med grupperabat kun købes i 

billetsalget i Musikteateret. 
 

 

 

Godtfolk Festival på Fanø  

Omsider kan vi bekræfte, at årets festival kommer til at løbe af stablen fra d.13.-15. september 2019. 

Vi arbejder på fuldt tryk for at blive helt klar med ny hjemmeside, billetsalg og offentliggørelse af program-

met. Indtil videre kan i starte med at sætte kryds i kalenderen og sprede budskabet. Vi lover det bliver godt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra Karen 
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