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Sammenspilsaften torsdag den 12. marts.
Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem.
68
78
176
192
195

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
Laugsaften, torsdag den 26. marts.
Det er sidste Laugsaften i foråret, at Ove kommer og spiller med os.
Her er en liste over de melodier vi har spillet i 2020
 Medbring de udleverede noder hver gang, for måske skal der arbejdes
med dem igen.
 Tag også Laugsmappen, ”358” bind I og II samt P. Madsen med.

L 186
L 197
Løs
løs
løs
160

Vagnhus Schottish
Mazurka nr. 41
Pruhest Mazurka
Vals o. Hulttcläppan
Vindt Mølle Menuet
Syngestykket

Lauget holder spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus den 13. marts.
Indbydelsen til ballet blev sendt ud til foreningerne den 23. februar, så der
skulle være mulighed for at danserne kan se den i de følgende 3 uger.
Til selve dagen er der nu tilmeldt 11 spillem/k’er og danseprogrammet, som
Karsten Molbech har sammensat, bliver sendt ud til de tilmeldte. Der er plads
til flere, men af hensyn til aftenkaffen, er det vigtig med en tilmelding. Giv
derfor besked hvis du vil deltage. Det kan stadig nås. KL
”Store Spilledag” med De Jyders Band foregår i Viborg, lørdag d. 4. april 2020
Her er der bal under ledelse af Bent Melvej og Ove Andersen.
Det endelige program for dagen samt danseprogrammet er endnu ikke sendt ud,
men det starter med sammenspil og spisning på Musikskolen i Viborg hvorefter
ballet afvikles i Trepashallen, Vævervej 8800 Viborg.
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Sommerdans arrangeres af DGI Østjyllands Dans & Musikudvalg i samarbejde
med lokalforeningerne og Lauget er med i år på Østre Skole torsdag den 14. maj.
Foreningernes egne instruktører og spillemænd står for dans og musik, og andre spillemænd er velkomne til at spille med. Det koster ikke noget at deltage, men husk kaffen.
Da Sommerdans folderen ikke er blevet sendt ud til Laugets medlemmer fra DGI Dans & Musik, har Niels
sendt den til jer. Den skulle gerne ligge i jeres mailboks nu. Hvis du ikke har fået den så sig det til NHL. KL
FESTiRIBE
Hermed inviteres til FESTiRIBE 2020.
Det sker den 13 juni og i henhold til vedhæftede program. I år får vi besøg af ca.
27 skotske spillemænd fra Aberdeen, vi håber på en glad og interessant dag.
På vegne af Ribe Danse og Spillemandslaug Bendix Rødgaard (formand)
mail: ribelaug@gmail.com - mobil: +45 2172 5137
Efter grundig overvejelse har Gl. Estrup, ”Det grønne Museum” besluttet, at julemarkedet 2020 afholdes
lørdag den 21. og søndag den 22. november – altså en uge før 1. weekend i advent, hvor museet i de sidste
28 år har afholdt julemarkedet.
Besøgstallet har de senere år været dalende, og man håber med flytningen at kunne vende kurven igen. Ud
over flytning af julemarkedet har man også valgt at sætte mere fokus på jul i hele december måned, og
blandt andet udvide aktiviteterne i adventsweekenderne.
Bodil Jensen, afdelingsleder i driftsafdelingen, glæder sig meget
til at se os til dette års julemarked. Så derfor – sæt allerede nu et
STORT X i kalenderen den 21. og 22 november 2020!
Danseledernes legestue fredag den 21. februar.
Legestuen var god og afvekslende og blev gennemført på bedste måde med 6 skiftende danseledere (egentlig 7, med et enkelt afbud). Alle
danse på programmet blev nået, inden legestuen sluttede kl. 23.30.
Programmet var sendt ud på forhånd og forspillet blev varetaget af
Else Margrethe, Irma, Lisbeth og Poul.
Der kom godt 60 dansere fra de fleste af egnens foreninger, så gulvet var fyldt og danselysten stor. KL

!

Laugets medlemsliste for 2020 er udfærdiget og vil blive sendt ud til Laugets medlemmer. Vil du tjekke dit navn mm. og melde tilbage til mig, hvis der er fejl, eller der
er sket ændringer. Hvis du ikke ønsker at stå på listen når den sendes ud pr. mail, bedes du sige til snarest. KL
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