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Indhold:
 Laugsaften
 Julelegestue den 29. december
 Spillemandskurser

Ove Andersen har nu været i Grenaa 3 gange i efteråret
og han vil komme igen 3 gange til foråret. Den sidste aften med Ove spillede vi først Vagnhus Schottish hvorefter vi arbejdede rigtig meget med Mazurka fra Vendsyssel som har nr. 197 i Laugsmappen. Den er ikke så enkel
at spille, men det lykkedes at få den til at lyde rigtig godt
til sidst.
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Vagnhus Schottish
Trippevals
Mazurka fra Vendsyssel
Polskdans no. 49 e. Jens Millersen
Vindt Mølle Menuet
Vagnhus Schottish

Derefter fik vi en god læring i, hvordan man tager en optakt/starter en melodi (uden nødvendigvis at være
forspiller). Alle der var til stede fik prøvet det, både i 2/4 og 3/4. Det er godt at vide at man kan, også selv
om man ikke er så rutineret i at spille for. Vi sluttede med at hengive os til Vindt Mølle Menuet. KL
Laugsaften torsdag d. 5. december
Irma er forspiller denne aften og hun har valgt følgende melodier som findes i ”358”, i Laugsmappen og i
Else Margrethes ”Sorte” nodesamling. Melodierne fra ”Sorte” er vedhæftet sammen med Laugsnyt
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Laugsmappen
Søren Fogeds stk.
Hans Tinus
Stum Villums stk.
Gamle bonde
Rundt på gulvet
Tænk på enden
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358
Hornborg Firtur.
Svensk Maskerade
Perpendikken
Lollands kontra
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Else Margrethes ”Sorte”
Familiedans
Svensk polka
Mjøbækken
Vals från Lackalænga

Melodierne fra Laugsmappen er hovedsagelig Sønderhoninger og fra ”358” er det især melodier med rytmiske overgange. Der er heldigvis nok at tage fat på. KL
Julelegestue i Fannerup Forsamlingshus
Der er nu 8 tilmeldte til julelegestuen, men vi kan sagtens være
flere. 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 inden længe. Der er en enkelte løs node
som jeg vedhæfter programmet.
Huset er åbent fra kl. 14 og vi starter med at drikke den medbragte kaffe/te kl. 14.30. Derefter øver vi legestueprogrammet,
og ved 17.30 tiden spiser vi den mad vi selv bringer med. Fannerup Folkedansere sørger for aftenkaffen til
alle spillemænd, derfor er det vigtigt med en tilmelding.
Indbydelsen til folkedanseforeningerne er sendt ud, og da rigtig mange dansere trænger til at komme ud og
røre sig mellem de jul og nytår, forventer vi en velbesøgt aften med god stemning og stor danselyst. KL
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Spillemandskurser
Viborg Spillefolk inviterer til kursus i januar.
Viborg Spillefolk har den store fornøjelse at indbyde til det traditionsrige januar kursus - lørdag den
25.1.2019 - på Viborg Musikskole. Bent Melvej er den faste instruktør på januar kurserne, men som noget
nyt og meget spændende vil kurset blive indledt med spil og foredrag af Lilian og Gitte Vammen. Lilian er
Rigsspillemand (harmonika) og Gitte akkompagnerer på klaver.
Beskrivelse af kurset er vedhæftet e-mailen sammen med Laugsnyt.
Spillemandskursus på Thyregod Skole lørdag den 15. februar. 2020
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.
Tilmelding senest 18. januar. Jeg kan evt. sende den på mail hvis du ønsker det. KL.

DGI Sønderjylland Dans & Musik inviterer til det årlige spillemandskursus
med Vibeke Houmark Tittemann Smidt som instruktør. Efter spillemandskurset afholdes der legestue, hvor alle er velkommen.
Den 22. feb. 2020 kl. 13:00 til 23:30 i Nr. Hostrup Multihus, Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro. Tilmelding og betaling senest den 3. februar
2020 på www.dgi.dk/202011443031

Spillemandskredsens inviterer til Træf og generalforsamling 2020
Sæt allerede nu X i kalenderen på 6.-8. marts 2020, for da er Kredsen så heldige, at Folkedanserne under
Raklev Gymnastik og Idrætsforening vil være værter. Aktiviteterne foregår i Raklev Sognegård, og der
kan overnattes på Raklev Skole (bygningerne er sammenbyggede), Elledevej 59,
4400 Kalundborg.
Fredag aften står Bjarne Grue Knudsen for samspillet og lørdag bliver det Christopher Davis Maack, der er instruktør til dagens workshop og forspiller til dansen om
aftenen. Søndag bliver der som sædvanlig infomøde kl. 9.00 og generalforsamling
kl.10.00. Endeligt program og indkaldelse følger senere på året

Hilsen fra Karen
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