Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 11. – November 2020
Indhold:









Sammenspilsaften
Laugsaften
Julemarked på Gl. Estrup
Julelegestue den 29. december
Spillekursus med Maren Hallberg-Larsen
Store Spilledag
Obs! ÅFH Cafredag, med Carl Erik Lundgaard fredag den 6. nov. er aflyst.

Nr.
68
116
167
176
192
195
220
272
637
659

Melodi
Den lange Firtur
Kontra med Mollevit
Menuet med Pisk
Firetur
Fandango
Den gamle ottetur på Langs
Kontra Otte
Ottemandsdans
Den gamle Tretur med 4 par
March med Vals

Sammenspilsaften.
Der er sammenspilsaften torsdag den 5. november og med de nye
restriktioner må vi kun forsamles 10. Vi plejer nu ikke at være flere end 10 på dette hold, men for en sikkerheds skyld, så ring, send
en sms på 61147767 eller skriv en mail om I vil komme. Så undgår
jeg at komme alene, hvis I vælger at blive hjemme pga. smittefare.
Numrene er de melodier vi spillede sidst, og da der blev ønsket melodier med menuet er der tilføjet 2 danse hvori der indgår menuet.
Jeg modtager stadig gerne forslag til melodier vi kan spille. KL

Laugsaften, torsdag den 19. november.
Til Laugsaftnen i oktober spillede vi følgende numre:
Igen en inspirerende spilleaften med Ove og med god
tilslutning. Vi spillede polka, vals og hopsa samt et par
melodier fra ”358”. Numrene fra ”358” er melodier der
er vanskelige at spille til dans. Her giver Ove os vejledning i, hvordan vi kan håndterer dem. I Kontra fra
Svinninge er der flere rytmeovergange, og vi der spiller
violin, fik f.eks. besked på at gå hjem og øve os på den
sidste reprise, der kan spilles i ”2. position”

Nr.
Løs
Løs
Løs
Løs
Løs
279
387

Melodi
Fynsk Polka/Chr. Skyttes Polka
Vals fra Röragen
Helges Hopsa
Polskdans no. 49 e. Jens Millersen
Vindt Mølle Menuet
Kontra fra Svinninge
Napoleon

Med de nye covid19 -stramninger hvor mange forsamlinger begrænses til kun 10 personer, må vi også accepterer dette i Lauget. Derfor må I ringe, skrive en sms på 61147767 eller sende en mail, om I vil komme
den 19. november. Her gælder det ”først til mølle princippet”
♫
Vi kan stadig være på skolen, og vi kan også udvide med en spilleaften torsdag den 12. november. Hvis
der er interesse for det, kunne vi spille de melodier som Kristian Bugge udleverede til os ved kurset i Mørke
den 18. oktober, eller hvad vi nu finder på. Jeg kan sende noder til jer der ikke var med på kurset. Skal vi mødes d. 12. november, så ring, skriv en sms på 61147767 eller send en mail til mig, hvis det har interesse.
♫
Laugsaftnen, torsdag den 3. december, bliver flyttet til den 10. december, da Kjeld Nørgaard og Hanne
Eriksen desværre er blevet forhindret i at komme den 3. december
Kjeld og Hanne vil selvfølgelig gerne komme og spille sammen med os, så sæt i stedet kryds i kalenderen
ved torsdag den 10. december.
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Julemarkedet på Gl. Estrup.
Bodil Jensen, afdelingsleder i driftsafdelingen på Gl. Estrup, ”Det grønne Museum” har meddelt følgende:
”Desværre har vi måttet aflyse julemarkedet i år pga. Corona. Vi vil i stedet holde lidt ”jul på landet” i
weekenderne op mod jul. Pladsen er desværre ikke til, at der i år kan blive spillemandsmusik.
Håber meget, at vi kan afholde julemarked i 2021”.
Med venlig hilsen Bodil Jensen
Afdelingsleder, Driftsafdelingen

Julelegestuen i Fannerup Forsamlingshus
Efter denne meddelelse, som kom mandag d. 19. oktober, er der siden kommet flere stramninger fra Statsministeriet. Vi må desværre så også opgive julelegestuen i Fannerup. Danserne i Fannerup, som vi plejer at
arrangere legestuen med, er slet ikke gået i gang med at danse i dette efterår, og der er ikke plads nok i forsamlingshuset til at rumme det antal dansere som vi ønsker der skal komme. Desværre! KL.
Laugets spillemandskursus med Maren Hallberg-Larsen.
Kurset med Maren med 18 tilmeldte, måtte desværre aflyses igen, da beskeden kom om, at vi
ikkemåtte forsamles mere end 10 personer pga. smittefare. Det er anden gang at kurset er blevet
aflyst pga. corona, og derfor vil kursusgebyret blive tilbagebetalt til de der var tilmeldt. Maren
har heldigvis sagt ja til at komme igen til foråret, og det bliver sikkert til april. Hurra for det. KL
Store Spilledag
Store Spilledag er et bal med stort orkester der ledes af
Bent Melvej og Ove Andersen. Engang fik gruppen navnet
"De Jyders Band" og den består af Bent Melvejs spillemandsgruppe på Viborg Musikskole, og Ove Andersens
spillemandsgrupper på Randers musikskole ("Orn´li folk")
og i Århus("Valseværket") samt interesserede medlemmer
fra "Spillemandslauget Djursland-Mols".
Måske er der flere fra Lauget der har lyst til at deltage.
Derfor bringes Oves brev her i Laugsnyt.
Da Bent og Oves musikskolehold ikke benytter ”358”, er
balprogrammet på løse noder. Mange af melodierne/dansene, er dog kendte melodier fra ”358”. Det er vigtigt at få samlet noderne i de sæt der anvendes til ballet.
Har du ikke deltaget før, kan du få noderne hos Ivan
Knudsen. Han har dem på sin computer, så han kan sende
dem pr. E-mail: lik@boennerup.net. Måske kommer der
også enkelte nye melodier i dette års program

Kjære spillefolk
Bent & jeg har talt "Store Spilledag"
Hvis omstændighederne tillader det, laver vi "St. Spilledag" lørdag, den 20.
marts 2021 i Viborg
Hvis Coronaen til den tid stadig bider os i
haserne, aflyser vi "St. Spilledag", og laver i stedet en stuuuur koncert lørdag,
den 29. maj - formodentlig i Viborg. Det
nøjagtige sted kender vi ikke endnu. Under alle omstændigheder bliver der to
fælles øvedage på musikskolen i Viborg
(der har de lokalet med plads nok)
Datoerne her er 14.11.20 og 27.02.21 begge dage fra klokken 10 til 16.
Opsummering, alle datoer: 14. november, 27. februar, 20. marts, 29. maj.
OA

Er du interesseret i at deltage så giv besked til mig. KL

Hilsen fra Karen
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