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Laugsaftnerne den 30. april og 28. maj 2020 

Da vi ikke ved hvad fremtiden bringer mht. corona smittefare, og det stadigt er usikkert om skolerne lukker 

op og vi kan mødes i større grupper, har jeg kontaktet Kjeld og Hanne angående Laugsaftnen den 30. april.  
 

Foreløbig er datoen skrevet i kalenderen og vi håber på, at vi kan mødes den 30. maj.  
 

Kjeld har sendt forslag til melodier vi kan spille, 

og jeg videresender dem til jer alle i Lauget. 

Skriv dem ud hvis I har lyst, så er der noget at 

øve sig på.  

 

Forhåbentlig forbedres situationen snart, så vi 

igen kan mødes og spille sammen. KL 

 

 Tag også ”358” bind I og II med. 
 
 

 

På nuværende tidspunkt er det svært at vide om vi må komme på skolen lige efter påske, så derfor 

vælger vi at aflyse sammenspilsaften torsdag den 16 april. 

Hvis situationen bedres og det ser ud til at vi må samles igen, sender jeg en mail ud om at mødes igen. 
 

Vi håber på at gennemføre sammenspilsaftenen den 7. maj så melodierne er fortsat de samme. KL 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Orientering om sommerdans fra Ulla Dahlmann. Meddelelsen blev sendt til alle i Lauget den 26. marts. 
 

På baggrund af Corona (COVID-19) situationen aflyser DGI Østjylland DGI Dans & Musik de 5 planlagte 

Sommerdans-aftener. Vi følger udviklingen og retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne tæt, så vi kan 

mindske smitterisikoen mest muligt. 
 

Det gør ondt, når vi er nødt til at aflyse arrangementer, som deltagerne har glæ-

det sig til og alle de frivillige har arbejdet hårdt for at stable på benene, men lige 

nu må vi alle stå sammen uden at samles, så vi kan passe på hinanden. Og så 

skal vi glæde os til, når vi igen kan mødes og afholde spændende, sjove og ud-

viklende arrangementer sammen! 
 

Selv om der er længe til Laugets sommerdans den 14. maj, gælder det alle arrangementerne, så ingen 

skal være i tvivl om der er sommerdans elle ej. KL 
 

 

 

 

 Firtuur 

 Ja det gør vi 

 Jubilæumsmarch, Alfa 

 Labri 

 No 10 Menuet 

 No 17 Menuet 

 Ravne-Peers Vals 

 Trekant efter Brdr. Nielsen 
 

68 Den lange Firtur  220 Kontra Otte 

78 Berliner fra Vorbasse  272 Ottemandsdans 

176 Firetur  277 Fandango Odsherred 

192 Fandango  371 Lars Kusk’s Firtur 

195 Den gamle ottetur på Langs  637 Den gamle Tretur med 4 par 
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Laugets spillemandskursus med Maren Hallberg er blevet flyttet til den 31. oktober 2020 

 

Kurset var klar til at løbe af stablen med 14 tilmeldte. Ulla Dahlmann fra DGI’s skrev flg. til de tilmeldte 
 

Kære Spillemand 

Hermed nyt info vedr. Spillemandskurset med Maren Hallberg.  

Vi har allerede en ny dato i kalenderen, hvor kurset derfor bliver flyttet til. 

Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 9.30 – 16.00 i Grenaa Idrætscenter. 

Vi flytter derfor automatisk din tilmelding, og din betaling for arrangementet, så 

hvis du stadig påtænker at deltage, skal du ikke foretage dig yderligere. 

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på den nye dato, eller blot ønsker at se tiden an og gerne vil have 

din deltagerbetaling tilbage, så skriv eller ring til mig, så sørger jeg selvfølgelig for, at det sker. 
 

Linket til kurset på DGI’s hjemmeside er stadig det samme, så hvis du vil informeres om kurset den 31. ok-

tober så findes det her: https://www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202011443012 KL 
 
 

 

Og her er en hilsen fra Bendix Rødgaard fra Ribe Danse og Spillemandslaug 

FESTiRIBE vil blive afholdt efter planen og vi tænker at alle er vilde med at komme ud og igang efter den-

ne krise, det bliver dog uden vores skotske venner. Covid-19 situationens udvikling kan dog stadigvæk gøre 

at vi må aflyse, i så fald vil vi tage beslutning først i maj måned og sende information ud. 
 

På vores hjemmeside, https://www.ribelaug.dk/ kan i se vores aktuelle aktiviteter. 
 
 

 

Spillemandsmusik & Folkedans på Brenderup Højskole! 
Kurset til alle med interesse for folkemusik og folkedans. 

Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Det er bygget op omkring dagstemaer med indbudte gæ-

ster, som hver for sig repræsenterer forskellige sider af folkemusik- og dansetradition. Formiddagene står på 

spille- og danseværksteder ved de faste instruktører, som for spillemænd er Stig Christiansen og Jakob Koch. 
 

PROGRAM FOR UGE 28, den 5. - 11. juli 2020 – Tilmelding her: https://www.brenderuphojskole.com/folkemusik 

SØNDAG 5. juli Ankomst og indkvartering kl. 13.00 - 15.00  

MANDAG 6. juli: Himmerlandstraditioner v/Rebildspillemænd – Niels Jørn Østergård, Rebild og Gunnar Friis, Århus.  

TIRSDAG 7. juli: ”Gamle danse – nye tider” v/Henrik Larsen, Stevns og Bjarne Grue Knudsen, Kalundborg 

ONSDAG 8. juli: Udflugt i det fynske  

TORSDAG 9. juli: Hvordan får jeg musikken til at danse for dansen og dansen til at spille for musikken? v/Noa Shamir 

og Kevin Lees, Odense 

FREDAG 10. juli: Spillemandsmessen. - Besøg af Kirkekoret ved Vonge og Øster Nykirke Kirker - Koncert med kursets 

spillemænd og kirkekoret. 

Spillemændene skal i 2020 arbejde med ”Spillemandsmessen” i såvel Jacobs som Stigs gruppe. 

Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk folkemusik, og den første af sin art på dansk. Musikken er komponeret af 

Ivan Bjerre Damgård og Michael Sommer, med udgangspunkt i dansk traditionel dansemusik. Vi afslutter ugen med en fantastisk 

opførelse i Brenderup kirke, hvor vi bliver ledsaget af et kor, solist, præst og ikke mindst en menighed. Danserne inviteres til at 

synge med på de dejlige salmer. 

LØRDAG 11. juli Tak for i år Morgenmad og morgensamling. Fælles afsked med øvrige deltagere. Afrejse senest kl. 10. 
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