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Laugsaften
Sammenspilsaften
Danseledernes legestue
De Jyders Band
Laugets bal i Fannerup
Laugets eget spillemandskursus til marts

Laugsaften torsdag den 20. februar.
Der var et godt fremmøde den første Laugsaften i det nye år og vi
havde som sædvanlig en inspirerende og udbytterig aften. Vi fik en ny
valsemelodi, hvorefter vi genopfriskede Vindt Mølle Menuet og fik
indøvet menuetrytmen.
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Vagnhus Schottish
Vals o. Hulttcläppan
Vindt Mølle Menuet
Syngestykket

Herefter arbejdede vi med overgangene i Syngestykket. Det at spille til gangtrin, med overgang til vals og
hopsa. Sidst men ikke mindst fik vi alle mulighed for at prøve at være forspillere på en melodi.
Medbring hver gang de udleverede noder og tag Laugsmappen, ”358” bind I og II + P. Madsen med.

Sammenspilsaften torsdag den 27. februar.
Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem.
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Den lange Firtur
Berliner fra Vorbasse
Firetur
Fandango
Den gamle ottetur på Langs

220
272
277
371
637

Kontra Otte
Ottemandsdans
Fandango Odsherred
Lars Kusk’s Firtur
Den gamle Tretur med 4 par

Har du ønske om melodier vi skal spille, så giv mig et praj. KL
Danseledernes legestue fredag den 21. februar.
Programmet, der er sammensat af ønsker fra 7 danseledere har Jette Wulff sat op, og det udsendes sammen
med dette Laugsnyt.
Lauget har altid spillet til danseledernes legestue, og jeg tror på, at vi også kan samle et orkester i år. Indtil
nu har 7 meldt sig, heraf 1 forspiller. Der mangler dog flere forspillere. Det er god tradition at danseledernes
egne spillemænd spiller for, på dennes dansesæt.
Meld dig nu, uanset om du vil spille for, eller spille med. Ring eller mail til mig, men gør det snart, så jeg
ikke skal bekymrer mig for, om vi kan klare opgaven.
Vi samles ved 19. tiden, så det er vigtigt at få kigget på programmet inden. Tag
termokanden med, Else Margrethe tager brød med til os.
Overskuddet fra arrangementet deles mellem Lauget og danselederne og det
bruger vi til kurser eller andet. Ud over glæden ved dans og musik, er samværet
det gode formål med denne legestue. KL.
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Store Spilledag, bal med De Jyders Band.
Et folkedansebal under ledelse af Bent Melvej og Ove Andersen.
Lørdag d. 4. april 2020 i Viborg
Inden baldagen bliver der en øvedag i Viborg lørdag den 22. februar. Her og nu bringes
først og fremmest datoerne, men der kommer flere oplysninger når tiden nærmer sig.
Det vil dog være dejligt med en tilbagemelding om hvem der agter at deltage. KL

Lauget holder spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus den 13. marts.
Fannerup Forsamlingshus er reserveret fra kl. 14, så vi kan nå at spille sammen inden aftenens bal. Vi starter med at drikke den medbragte kaffe/te ved 14.30 tiden hvorefter vi øver på legestueprogrammet.
Danseprogrammet er endnu ikke lavet, men det vil Karsten Molbech gerne stå for.
Et bal må gerne indeholde danse der er nemme at forklare og som hurtigt kan sættes i gang. Så føler danserne, at de får danset rigtigt meget. Det må gerne bestå af kredsdanse, Firture, Seksture, Trekanter og pardanse som er lette at finde ud af.
Tag også aftensmad med, aftenkaffen laver Karsten til os, og Lene sørger for at bage en kage.
I slutningen af februar vil der blive sendt indbydelse ud til foreningerne, men sæt kryds i kalenderen ved
datoen allerede nu. Det er dejligt, hvis vi bliver et stort orkester.
Meld dig til mig, eller skriv dig på listen på en spilleaften. Giv besked om du vil være forspiller på en del af
programmet.

Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 9.30 - 16.00. i Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa
Instruktør er Maren Hallberg Larsen Davinde, Odense, og emnet er Workshop i vestjysk musik
I denne workshop får du muligheden for at dygtiggøre dig i musik fra Vestjylland
og du kommer hjem med nye polkaer og valse.
I 2010 udgav Maren Hallberg, Lilian og Gitte Vammen bogen og cd´en “Buestrøg
og Bælgtræk” med musik fra Familien Sørensens repertoire. Familien Sørensens
repertoire er domineret af mange pardanse; vals, trippevals, polka, scottish, mazurka, træde af hopsa, rundtenom, Den lille og Store Hamborger, Galopade, Fremad
og nogle turdanse. Denne workshop koncentrerer sig om pardansene.
Cd’en koster den 129 kr. og kan købes her:folkshop.dk/shop/1-go-udgivelser/359-buestroeg-og-baelgtraek---cd/
Kurset henvender sig til alle spillefolk, som interesserer sig for spil til dans.
Prisen er 375,- kr. og heri er medregnet undervisning, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe
Tilmelding, senest d. 28. februar 2020 på www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202011443012
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