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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 9. September 2020 
 

 

Indhold: 

 Generalforsamling 

 Laugs- og sammenspilsaftner 

 Kulturnat og bal i Baunhøj Mølle 

 Spillemandskurser 

 Folkalender 

 Radio Folk på Facebook 

 
 

 

Laugets generalforsamling i Fannerup Forsamlingshus. 

Indkaldelse og beretning er sendt ud til alle medlemmer den 25. august, så jeg håber du har modtaget det i 

din mailboks. 

Mød op, så vi kan få en god snak om hvordan det går i Lauget, og hvad vi 

kan gøre for at der kan ske udvikling. Måske har du gode ideer til nyskabel-

ser, så kom frem med dem denne aften.  

 

Det er torsdag den 10. september kl. 18.30 i Fannerup Forsamlingshus. 

Hvis du vil deltage i fællesspisningen, så kom kl. 17.30, men husk at med-

dele det til mig senest den 7. september. Karen L. 

 
 

 

Laugsaften, torsdag den 24. september. 

Ove Andersen kommer til Laugsaftnerne i september, oktober og november.  

 

Her er en liste over de melodier vi spillede i foråret 2020 

 

Hvis du har ønsker eller ideer til melodier eller noget spilleteknisk vi 

kan arbejde med på Laugsaftnerne er du velkommen til at sige det til 

mig, så vil jeg skrive til Ove og foreslå det. I øvrigt kan vi også snakke 

om det til generalforsamlingen. 

 
Skolerne genåbner for foreningsbrug MANDAG D. 14. september 2020. 

En forudsætning for genåbning er, at retningslinjer overholdes.  

I vil få tilsendt en tekst med samlede retningslinjer, for Lauget skal kunne dokumentere, at vi har orienteret 

vore medlemmer om denne ”hygiejneplan”, hvis skolen eller kultur & fritids afdelingen beder om denne 

dokumentation. 
 

 

 

Det er usikkert om der bliver folkedanserbal i Baunhøj Mølle for efter svære overvejelser har ”Kul-

turnatten” besluttet at springe 2020 over grundet Covid-19! 
 

Dette er sakset på Kulturnattens hjemmeside: ”Kulturnatten, som vi kender og 

elsker den gennem de sidste 25 år, med mange tusinde glade gæster i gaderne, 

gratis transport, fuldt blus på alle kulturelle institutioner og et ønske hos alle 

gæster om at nå så mange steder som muligt, kan ikke lade sig gøre i år.  
 

Det vil forhåbentligt blive muligt igen, så vi har valgt at gemme krudtet til næste 

gang den 15. oktober 2021. 
 

 

 

 

 

L 186 Vagnhus Schottish 

L 197 Mazurka nr. 41 

Løs Pruhest Mazurka 

løs Vals o. Hulttcläppan 

løs Vindt Mølle Menuet 

160 Syngestykket 
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Efterårskursus for Spillemænd med Kristian Bugge 

Søndag d.18. oktober 2020 kl. 09:30 til 16:30. Lindegården Skolevej, Skolevej 19, 8544 Mørke, Danmark 

Tilmelding på: www.dgi.dk/arrangementer/202011443011 

 

Dans & Musikudvalget i Østjylland glæder sig meget til at byde velkommen til Kristian Bugge, som kommer 

og guider alle spillemænd igennem en forrygende dag med mange melodier på programmet. Pris 375 kr. 

 

Kristian Bugge er en af de travleste, yngre folkemusikere i Dansk 

musik. Kristian er meget aktiv på især den danske, skandinaviske og 

nordamerikanske folkemusikscene, både som musiker og undervi-

ser. Han har specialiseret sig i de stærke danske folkemusik traditi-

oner og spiller med grupper som Jensen & Bugge, Gangspil, Kings 

of Polka. Han har i ca. 10 år spillet som duo med nyligt afdøde mu-

siker Karl Skaarup. Kristian brænder varmt for den traditionelle 

musik, men er også involveret i flere crossover projekter så som 

samarbejdet med den klassiske perkussionist Ronni Kot Wenzell i duoen Wenzell & Bugge og i det danske 

“folkemusik big band” Habadekuk. 
 
 

 

 

Husk også Laugets eget kursus lørdag den 31. oktober 2020. 

Det er i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenaa fra kl. 09:30 til 16:00 og koster 375 kr. 

Instruktør er Maren Hallberg-Larsen fra Davinde ved Odense. 

Der er allerede en del der er tilmeldt. 

Mere info og tilmelding på: https://www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202011443012. 
 

 

 

Med Folkalender.dk kan du finde folkemusik - og dansearrangementer i hele landet. Baller, undervisning, 

workshops, jams, stævner og meget mere. 
 

Folkalender 
Online kalender for folkemusik og folkedans i Danmark se: https://folkalender.dk/ 
 

 

 

Besøg også denne Facebookside 

RadioFolk.dk - Startside | Facebook 

https://da-dk.facebook.com/radiofolk.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra Karen 
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