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7 Firtur Varde 

78 Berliner fra Vorbasse 

85 Lette Hans 

97 Dronningens Dans, Nordfyn 

141 Polka Sekstur 

148 Trekantet Sløjfe, Thy 

198 Dronningedans 

300 Skjørpinge Firetur 

316 Dobbeltkvadrille 

318 Det blå Flag 

331 Den lange Firtur 

352 Vals fra Agerkrog 
 

Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 10. oktober 2019 
 

Indhold: 

 Sammenspilsaften 

 Laugsaften 

 Dans og spil i Baunhøj Mølle 

 Spillemandskurser 

 Jysk på Næsen 
 
 

 

Sammenspilsaften den 10. oktober. 

Til sammenspilsaftenen spiller vi melodier fra ”358” 

bind I. Vi tager de melodier vi kan nå af flg. program. 
 

Der spilles stadig i et tilpasset tempo og jeg fortsætter 

med at være tovholder/forspiller. Vi spiller melodierne 

mange gange, så der bliver mulighed for at eksperi-

mentere med at spille 2. stemmer, efterslag eller noget 

af det, du ellers arbejder med for tiden. 
 

Aftenen er for alle, også dem der kan spille hurtigt. 

Jeg modtager gerne forslag til melodier. 
 

Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkeføl-

ge vi skal spille dem. KL 
 
 

 

Laugsaften, torsdag den 24. oktober. 

Det er altid inspirerende når Ove kommer og spiller med os, og vi lærer nyt hele tiden. Torsdag den 26. sep-

tember var ingen undtagelse. Fra Laugets side havde vi bedt Ove om at tage forskellige emner op, og det tog 

han udgangspunkt i.  
 

♫ at spille forskellige typedanse 

♫ at spille melodier med rytmeskift 

♫ at vide lidt om, hvordan bas og guitar spiller rytme til en ma-

zurka, hambo, menuet, vals og andre danse i ¾. 

♫ at tage en optakt, eller starter en melodi uden nødvendigvis at 

være forspiller. 
 

Vi var omkring scottish, og vi fik indarbejdet menuetrytmen ved at danse menuet. Vi spillede en sang og 

flere af os fik også lejlighed til at starte på melodien på skift. Det var en meget givende aften. 
 

Husk at tage de noder med, som Ove har udleveret tidligere samt 358 bind I og II. 
 
 

 

Folkedanserbal i Baunhøj Mølle 

Kulturaftenen i Grenaa var fuld af kærlighed d. 27. september, og der skete 

rigtig meget i byens centrum. Desværre fremgik det ikke særlig klart, at der 

var bal i Møllen, men heldigvis havde Palle, som er formand i Folkedanser-

foreningen FC, fået en lille omtale i avisen om vores bal, og jeg havde sendt 

indbydelse ud til folkedanseforeningerne på Djursland. 
 

Klokken 19 myldrede det derfor ind med forventningsfulde dansere og 10 

spillem/k fra lauget med Irma og Knud i spidsen som forspillere. 
 

Det viste sig at TV2 Østjylland havde fået nys om arrangementet, så der stod en TV vogn klar til at optage 

direkte fra ballet kl. 19.38. Det var en kæmpe overraskelse og gav selvfølgelig ballet et ekstra pift. 

L 186 Vagnhus Schottish 

L 164 Bette Vals 

Løs Polskdans no. 49 e. Jens Millersen 

Løs Vindt Mølle Menuet 

Løs Jeg ved en lærkerede 

L136 Smedens II 
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Det blev en livlig aften med energiske dansere og spillefolk, og et Møllelaug som beredvilligt åbnede døre-

ne og sørgede for kaffe/te, småkager og andre drikkevarer. 

 
Se det: søg: TV2 Østjylland. vælg: TV, vælg: fredag d. 27. september, kl. 19.30 nyhederne. vælg indslag: Grenaa svøbes i kærlighed. 

Eller på dette link: https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/27-09-2019/1930/grenaa-svobes-i-kaerlighed?autoplay=1#player  
 
 

 

Husk Laugets spillemandskursus med Rasmus Nielsen d. 16. november 2019 

Tilmelding på: https://www.dgi.dk/arrangementer/201911443013. 
 
 

 

Nytårskursus på Højskolen Snoghøj 

Spillemandskredsen indbyder til det traditionelle Nytårskursus på Snoghøj højskole. Kurset afholdes sidelø-

bende med Folkedans Danmarks dansekursus. 
 

Årets instruktørteam: Maren Hallberg-Larsen harmonika og Kristian Bugge på violin. 
 

Den helt centrale del af kurset er sammenspil i stort orkester og små grup-

per. Ud over det, vil der også blive morgenrytmik og instrumentalunder-

visning. Vi har en sangtime og et kulturhistorisk foredrag sammen med 

dansekurset; derudover er der også en ”intern” koncert. Og så skal vi natur-

ligvis spille til legestuer. Den sidste aften er der festaften, hvor vi bl.a. spil-

ler koncert i stort orkester, danse- og spillekursister underholder, og efter-

følgende er der legestue. Vi håber på mange gæster til festaftenen, så husk 

at invitere gæster. 
 

Kursussted: Højskolen Snoghøj, Højskolevej 9, 7000 Fredericia. 

Ankomst/Afrejse: 1. jan. kl. 14.00 - 15.00 / 4. jan. efter frokost. Indkvartering: På 2 eller 3 sengs værelser. Mulighed 

for opfyldelse af individuelle ønsker. Opredning på madrasser kan forekomme. Dyner og puder forefindes. 
 

Pris for medlemmer af Spillemandskredsen: kr. 2.900 – Pris for ikke medlemmer: kr. 4.050,-. 
 

Se Spillemandskredsens hjemmeside på http://www.spillemandskredsen.dk/  

Husk at Lauget har et medlemskab som du kan benytte efter ”først til mølle” princippet. Tal med Nils om det. 
 
 

 

Århus Folkemusikhus 

Her kan du få mange musikalske oplevelser og du kan deltage aktivt i dem. Uanset om du 

danser eller spiller, så er målet at være sammen ved ballerne. Her hygger vi os meget, når vi 

synger, spiller og danser  
 

Her er: Korsang, Baller, Café på en fredag, Danseundervisning, Spilleundervisning 
 

Vi bor på Viborgvej 53 i en sort bjælkehytte Den ligger ved siden af den store røde bygning (lige efter Vestre Kirkegård). 

Den er et godt “pejlemærke”. 
 

Har du lyst til selv at være med, skal du vide, at det årlige kontingent for et medlemskab er: kr. 275,- for voksne og kr. 400,- 

for flere medlemmer i samme husstand. Som medlem kan du: gratis deltage i ca. 25 baller om året. Gratis få tilsendt 

vort medlemsblad, ÅFMH-NYT. For det meget beskedne beløb (20 – 30 kr. pr. gang) modtage danse- og musikun-

dervisning. For et tilsvarende lavt beløb (75 kr.) deltage i et af de store baller, som foreningen flere gange om året ar-

rangerer med udefra kommende danseorkestre.  Se deres hjemmeside her: http://www.aafmh.dk/  
 
 

 

 

 

 

 

Hilsen fra Karen 
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