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Meddelelser Til Medlemmerne – nr. 88, november 2019
Laugs- og sammenspilsaftner
Vi er så heldige at Ove Andersen gerne vil fortsætte med at køre til Grenaa efter nytår, og vi
har aftalt følgende datoer. Torsdagene d. 30. januar, 20. februar og 26. marts.
Til Laugsaftnerne i april og maj har Hanne Eriksen og Kjeld Nørgaard fra Spillemandslauget Østjyderne sagt ja til at komme og spille med os igen, og det er den 30. april og 28. maj.
Der er også 5 sammenspilsaftner og de er fordelt med jævne mellemrum. Det er torsdagene, 16. januar, 27. februar, 12. marts, 16. april og 7. maj.

♫
Har du lyst til at stå for nogle af disse sammenspilsaftner, så sig det gerne, ellers fortsætter
jeg som forspiller. Ikke som instruktør, men som den der tager startakkorden og holder
melodien i gang. Jeg kan også komme med forslag til melodier vi kan spille, men kom også gerne selv med nogen. Det er sjovest at spille når vi er mange, så jeg håber at der fortsat
er opbakning.
Aftenen er stadig for alle, også dem der er vant til at spille. Vi starter stille og roligt, så de
der ikke er så skrappe kan følge med. Så arbejder vi tempoet op og her er der mulighed for
at eksperimentere med 2. stemmer, efterslag eller evt. andet. Karen L.

♫

KALENDEREN STÅR PÅ BAGSIDEN AF BLADET
DEN FINDES OGSÅ PÅ L AUGETS HJEMMESIDE .

Bestyrelsen
Formand

Karen Lindballe. Hornsleths Allé 17 B, 8500 Grenaa

8632 5602

Kasserer

Niels Holm Larsen, Ålsrodevej 105, 8500 Grenaa

8633 1132

Sekretær

Ester Larris. Moesbakken 25, 8410 Rønde

2921 4289

Medlem

Else Margrethe Molbech. Kystvejen 183, Egsmark. 8400 Ebeltoft

8638 1785

Medlem

Lene Jensen, Åbrinken 3, 8500 Grenaa

8632 0028

Suppleant Anton Adamsen, Nørreport 4D, 8900 Randers
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5297 2780

Programmet fra Jette Wulff er klar og bliver sendt ud til de tilmeldte i starten af december.
Har du ikke tilmeldt dig endnu så gør det. Sig til hvis du først kommer om aftenen. Husk
at hurtig tilmelding giver bedre planlægning.
Der er allerede tilmeldt flere som mødes om eftermiddagen for at varme op. Huset er åbent
fra kl. 14, så vi kan starte med at drikke vores medbragte eftermiddagskaffe/te kl. 14.30
For danserne er entréen 50 kr. og de medbringer selv deres kaffe/te. Fannerup Folkedansere sørger for, at spillemændene får kaffe/te under legestuen.

Kontingent tid
Så er der næsten gået endnu et år, og straks efter nytår vil jeg
sende kontingentopkrævninger ud.
Vi besluttede på sidste generalforsamling at holde kontingentet
uændret, så det for 2020 er fastsat ligesom i år, nemlig:




Medlemmer, som ønsker at kunne deltage i torsdags-spilleaftenerne: 400 kr.
Medlemmer, som ikke ønsker at deltage i torsdags-spilleaftenerne: 300 kr.
Kontingent for foreninger, som ønsker at støtte Lauget: 150 kr.

Også i år har nogen af spillemændene været på kurser.
Har I modtaget kursusbeviser i den forbindelse, så giv mig dem, når vi mødes, eller send
dem til mig.
Niels.
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Er du spillemand og træt af tunge ringbind med noder,
så vælg den lette løsning og få styr på noderne digitalt
Sådan lød overskriften på DGI’s kursus i efteråret.
Der har nu været holdt tre kurser på Lindegården i Mørke om, hvordan man kan bruge en
tablet / IPad som nodebog.
Nogen af Laugets medlemmer har taget denne mulighed i brug, så de slipper for at slæbe
alle nodebøger og hæfter med sig, når de er ude at spille. Andre – f.eks. jeg er mere tilbageholdende, men jeg øver mig, når jeg spiller hjemme for mig selv.
For at få det til at fungere, skal man have sin tablet til at snakke sammen med sin computer. Derved kan man få noder, som ligger på computeren kopieret over på tabletten.
De to maskiner kan dog kun snakke sammen, når de har forbindelse til samme netværk –
typisk derhjemme. Men ved at noderne hjemme er kopieret til tabletten, kan man stadig se
dem, når man er væk hjemmefra.
Jeg kan ikke finde nogen dansk vejledning til de programmer, som man bruger, så jeg er
derfor ved at skrive en sådan. Når den bliver færdig, skal jeg nok sørge for, at den er tilgængelig for eventuelt interesserede.
Niels
Spil Dansk Ugen er noget særligt v. KL
”Spil Dansk” forgår nu i hele uge 44. De fem fra Lauget der tager ud og
spille dansk spillemandsmusik i den uge, foretrækker at gøre det om
torsdagen. Traditionen tro er første sted Posthavens café. Her blev vi
godt modtaget af et stort publikum. Da vi havde spillet i en halv time fik vi kaffe og lækker kringle. Så gik turen til Grenaa Gymnasium hvor vi spiller for eleverne i deres frokostpause. Det er det mest entusiastiske publikum man kan ønske sig.
De lytter, klapper og hujer, så man føler, at de virkelig tager musikken til sig. Vi fik sandwich og kaffe
bagefter og nød den gode behandling.
Sidst sted er ”Nærheden”. I år havde de idrætsdag
den torsdag, så vi måtte rokere lidt rundt på dagene
og besøgte dem derfor allerede om tirsdagen. Her
spiller vi også nogle folkedanse som brugerne kunne
deltage i. Rita Vand var med, og da flere har gået til
folkedans hos Rita, kunne hun vejlede dem gennem
dansene. Her sluttede vi med eftermiddagskaffe.
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Efterårets spillemandskursus v/Niels
Den 16. november havde Lauget arrangeret et spillekursus under ledelse af Rasmus Nielsen. Det fandt som sædvanligt sted i Grenaa Idrætscenter, hvor vi får fine forhold stillet til
rådighed.
Vi havde fået mange noder tilsendt på forhånd; og vi nåede da at spille
de fleste.
Rasmus var meget velforberedt og havde en klar plan for, hvad vi
skulle beskæftige os med, når vi spillede de forskellige noder. Det drejede sig om forskellige buestrøg og om forskellige basgange og akkorder samt om, hvorledes man kan ændre rytme og betoning.
Som altid på vore kurser fik vi mange nye ideer til at gøre spillet mere
varieret og inspirerende, og vi var alle godt fyldt op i hovederne, da vi
fik fri ved 16-tiden.
Vi har tidligere talt om, at vi kursusdeltagere kunne mødes efter
et sådant kursus og repeterer noget af det, som vi beskæftigede os med på kurset.
Vi har jo altid rådighed over musiklokalet på skolen om torsdagen.
Er der nogen, som har lyst til at vi prøver det?

Musik til åbning af julestue v. Anton
Lørdag, den 16. november
var spillemandslauget inviteret til at spille ved åbningen af Museum Østjyllands julestue. Da lauget
på forhånd havde arrangeret kursus med Rasmus
Nielsen samme dag, var vi
tre, som tegnede os for julestuen, hvilket også viste
sig at være fint, idet pladsen ikke var til et større
orkester.

Udstillingen er lavet i samarbejde med tegneren Theresa Jessing, og hendes finurlige og detaljerede juletegninger danner rammen om museets mange genstande

Vi kunne også sagtens høres, for der er en rigtig god akustik i udstillingslokalet. Det giver
en dejlig ro, og det mærkes ikke, at mange mennesker opholder sig i lokalet.
Torben, Pia og jeg mødte til aftalt tid, fik instrumenterne båret ind i bygningen og gjort
klar, bilerne kunne vi stille på reserverede p-pladser. Kl. 11.00 blev arrangementet åbnet
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og vi blev introduceret. Derefter spillede vi to melodier inden selve åbningstalen, som var
en fortælling om jul i gamle dage, udstillingens tema.
Efter at snoren var klippet og publikum fik adgang til udstillingsområdet, underholdt vores
trio en times tid med en blanding af julemelodier og folkedanser musik.

Spil til Djursmessens julemarked d. 1. december.
Model Jernbane Klubben Grenaa-Banen, der tidligere holdt hobbymesse i Stenvad mosebrugscenter, holder nu julemarked i Rugvænget den 1. weekend i advent. Lauget, der hidtil
har underholdt med spillemandsmusik sammen med dansere fra Folkedanserforeningen
FC’s opvisningshold, har i år måttet melde fra, da det falder sammen med spillet på Gl.
Estrups julemarked. Vi kan selvsagt ikke magte begge dele, men da folkedanserne gerne
vil give opvisning er der heldigvis 4 fra Lauget der møder op og spiller til opvisningen
søndag kl. 13.
Karen L.

Legestuer og bal i foråret!
Danselederne på Djursland indbyder til legestue i Vivild, fredag den 21. februar på
Langhøjskolen i Vivild.
Danselederne fra egnens folkedanseforeninger står for programmet og de
vælger hver 3 – 4 danse til et fælles
program. Da Lauget spiller til dansen,
er vi også med til at præge programmet ved at vælge melodierne til vals,
polka, sønderhoning mm.
Det plejer at være en festlig aften, da
der kommer dansere fra de fleste folkedanseforeninger på egnen. Overskuddet fra arrangementet deler Lauget med danselederne og det bruges til kurser eller andet. Sæt derfor kryds i kalenderen ved denne dato. K L.

♫
Alle fra Lauget, der har lyst til at deltage, er meget velkomne til at spille med.
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Lauget holder atter spillemandskursus til foråret, denne gang med
Maren Hallberg-Larsen
Maren Halberg Larsen har sagt ja til at være instruktør lørdag den 28. marts 2020. Det skal
som sædvanlig holdes i 10. KCD i Grenaa Idrætscenter.
Maren begyndte at få undervisning af folkemusikkeren Carl Erik
Lundgård og efter tre år kom hun ind på folkemusik uddannelsen
på konservatoriet i Odense i år 2000.
Maren havde Carl Erik Lundgaard som hovedfagslærer og hans
undervisning var mesterlære-baseret. I timerne lærte hun at spille
hans repertoire, som gennemgående var folkemusik, især fra
Vestjylland og Fyn, og hun spillede i en årrække med hans orkester ”Lang Linken”, når de spillede til dans. Derudover fik hun
også undervisning af og spillede med Karl Skårup og Lilian
Vammen.
Marens repertoire er traditionel folkemusik – deriblandt egne
kompositioner. KL
Århus Folkemusikhus v/KL
Århus Folkemusikhus har rigtig mange tilbud til
spillemænd og dansere. Fredag den 7. februar kan
man således møde Ove Andersen og Søren Ryge til
en café aften i folkemusikhuset til et foredrag om
”Musik og skrøner”.
På søndage er der f.eks. undervisning i spil på flere
niveauer, sangkor, ”nørdedans” og polskakurser mm.








Har du lyst til at være medlem koster det:
kr. 275,- for voksne
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 musikundervisning
for et tilsvarende lavt beløb (75 kr) deltage i et af de
store baller, som foreningen flere gange om året arrangerer med udefra kommende danseorkestre.
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Kalenderen.
Januar
Torsdag den 16.
Torsdag den 30.

Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe
Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen

Februar
Torsdag den 20.
Fredag den 21
Torsdag den 27.

Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen
Spil til Danseledernes legestue i Vivild
Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe

Marts
Torsdag den 12.
Fredag den 13.
Torsdag den 26.
Lørdag den 28.

Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe
Laugets eget spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus
Laugsaften i Grenaa. Instruktør: Ove Andersen
Spillemandskursus i Grenaa. Instruktør: Maren Hallberg-Larsen

April
Torsdag den 16.
Fredag d. 17.
Torsdag den 30.

Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe
Ørum afholder Legestue og spillemænd er velkomne
Laugsaften i Grenaa Instruktører: Kjeld og Hanne

Maj
Torsdag den 7.
Torsdag d. 14.
Torsdag den 28.

Sammenspilsaften med spil i tilpasset tempo v. Karen Lindballe
Laugets sommerdans i Grenaa i samarbejde med DGI Østjylland
Laugsaften i Grenaa. Instruktører: Kjeld og Hanne

Juni
Torsdag den ?

Sommerafslutning

♫ Karen Lindballe – november 2019 ♫
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