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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 2, februar 2017. 
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Laugsaftner 

Efter et par lærerrige og underholdende aftner med Ove Andersen i januar og februar kan vi nu se hen til at 

fortsætte med Lisbeth Hjorth og P. Madsen. Vi starter dog med nogle af Niels Viggos Madsens melodier. 

Niels Viggos melodier står bagest i P. Madsen bogen. Her følger programmet for marts, april og maj. 

 

NVM: 

1. Jubilæumsrheinlænderpolka 

2. Jubilæums Promenademarch 

3. Lied ohne Worte 

4. Molbopigens vals 

 

 

 

 

 

PM: Klinkevals 

1. Kvindens galop 

2. Hopsa, 57 c 

3. Ane Kjærstine vals 

4. Wals 

5. Wienervals 

6. Polka nr. 93 

7. Tyrolervals nr 36 

8. Galop i A. 
 

 

Sammenspilsaftner 

Ved sidste sammenspilsaften blev det forslået at vi skulle gennemgå nogle af melodierne fra Danseledernes 

legestueprogram til sammenspilsaftnen den 23. februar. Der er mange numre, så det er svært for mig at vælge 

nogen ud. Jegforeslår derfor, at vi laver ønskekoncert, så vi skiftes til at vælge. Så ser vi hvor mange melodier 

vi når. 

Her er numrene fra ”358” i nummerorden + de 2 løse  

 

65 Keglekvadrille 

69 Tolvtur 

143 Ben ud i haven 

161 Totur 

162 Tretur 

165 Firetur 

183 Jødetur 

204 Cylinder Kontra 

220 Kontra otte 

235 Lybækkeren 

269 Gl. kontradans 

300 Skjørpinge firetur 

304 Kliplev Marked 

310 Ballon Firtur 
 

314 Liflig Sang 

316 Sønderborg Dobbeltkvadrille 

317 Fandango 

323 Hvip Skotsk 

325 Firtur 

349 Kronprinsens March 

371 Lars Kusks Firtur 

396 Hornborg Firtur 

397 Munter Tretur 

444 Klapvals og Hopsa 

540 Kollemorten sekstur 

601 Gammel sekstur 

løs Carl Johan Schottis 

løs Frederiks Kontra 
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Danseledernes legestue på Langhøjskolen i Vivild. 
Fredag den 3. marts holder Danselederne på Djursland legestue på Langhøjskolen i Vivild. og der er nu 

sendt legestueprogram og 2 løse noder ud til de 12, der indtil nu har meldt sig. Der er plads til flere, så hvis 

jeg får en melding, sender jeg gerne programmet. Kom og stil op i god tid, legestuen begynder kl. 19.30 

Tag selv kaffe eller te med, Lauget sørger for kage. Det bliver en rigtig god spilleaften. 

 

♫ 

 

Laugets Spillemandsbal i Fannerup forsamlingshus, fredag den 10. marts. 

Nu er vi 13 i orkestret, og programmet er sendt ud. Har du stadig ikke meldt dig, men ønsker at komme 

med, så giv mig et praj, så sender jeg et program. Vi øver programmet om eftermiddagen, så du kan komme 

fra kl. 14.30. 

 

 

"Store Sammenspilsdag"   

De tilmeldte til "De Jyders Band" havde en fantastisk spilledag med Ove Andersen på Østre skole den 4. fe-

bruar. Her spillede vi en række nye melodier igennem og fik vi udleveret bal programmet til "Store Sam-

menspilsdag" som afholdes lørdag den 25.marts 2017 på Fritidscentret i Randers fra kl.10 - 17, med efter-

følgende legestue om aftenen.  

 

 

Spillemandslauget Djursland–Molsindbyder til spillemandskursus i Grenaa 

 
Lørdag d. 8. april 2017 kl. 9.30 - 16.00. i Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Gre-

naa.  
Instruktør er Michael Sommer fra Århus og emnet er Traditionel musik fra Thy 

Michael skriver: Thy er en af de få landsdele, hvor der indtil 

for nylig har været en levende musiktradition. Musikken le-

ver stadig, men nu hos folk uden for landsdelen. Melodierne 
er kendetegnet ved at have overlevet i stærke, gode versi-

oner. Jeg giver mit bud på hvordan, og hvordan vi kan spil-
le dem, så de lyder og fungerer bedst. Jeg medbringer nog-

le af de bedste melodier i arrangementer for en bred be-
sætning. 

 
Prisen er 315,- kr. Heri er medregnet undervisning, morgenkaffe, frokost og eftermid-

dagskaffe 
 

Tilmelding senest d. 12. marts 2017 på www.dgi.dk/201709443000  

 

 

SPILLEMANDKREDSENS kursus: 

http://www.spillemandskredsen.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=85  

 

Spillemandsuddannelsen Bjerringbro 24. juni - 1. juli 2017 

Formålet med Spillemandsuddannelsen "Bjerringbro" er at medvirke til uddannelse og dygtiggørelse af spil-

lemænd og folkemusikere, specielt med fokus på det at kunne spille til dans og danseundervisning. Discipli-

nen dansespil stiller i høj grad krav til spillemandens/musikerens evne til at formidle melodistoffet på en 

rytmisk og inspirerende måde. Undervisningen omfatter bl.a. følgende fag: 

 

Instrumentundervisning (Harmonika, violin, klarinet, fløjter, kontrabas) 

Rytmik, Dansespil, Workshops, Stort orkester 
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Så er tiden kommet til at få meldt sig til årets udgave af Spillemandsuddannel-

sen i ”Bjerringbro”. Hvis du ikke allerede er medlem af Spillemandskredsen, 

så er Spillemandslauget Djursland-Mols medlem. Lauget har 1 kursustilskud 

til rådighed og det kan søges. Her gælder først til mølle princippet. 

 

 

Spillemandkursus på B R E N D E R U P  H Ø J S K O L E  

1 0 .  –  1 6 .  j u l i  2 0 1 7  

Kurset henvender sig til alle med interesse for folkemusik og folkedans, både 

begyndere og øvede. Det er bygget op omkring dags- temaer med indbudte gæ-

ster, som hver for sig repræsenterer forskellige sider af folkemusik- og dansetra-

ditionen. 

Formiddagene står på spille- og danse- værksteder ved de faste instruktører. 

Vi glæder os til at byde velkommen til en uge fyldt med folkemusik, folkedans og godt humør. 

 

 

Se også på SPILLEMANDSKREDSENS hjemmeside 

: 

KØST 2017  

 

 

Årets Landsstævne finder sted 17. - 22. juli i Køge og Stevns. Du kan læse om stævnet i seneste nr. af Trin 

& Toner eller på stævnets hjemmeside www.køst2017.dk 

Du kan tilmelde dig til stævnet her. 

 

 

Velkommen til Dansefestival Bornholm 25. maj - 28. maj 2017 
Klik ind på siden og se mulighederne: http://teambornholm.dk/grupper/dansefestival-bornholm/ 

 Danseoplevelser 
 Hygge 
 Fællesskab 
 Spillemandsmusik 

 Natur  
 Bornholm 
 Danseopvisninger 

Bornholm har en lang og god tradition for folkedans. Hvert år byder Solskinsøen på en perlerække af dansear-
rangementer. Arrangementerne er blevet et tilløbsstykke for såvel lokalbefolkningen som øens turister. 

Øen har også en spændende historie. Under Dansefestival Bornholm benytter vi de mange flotte historiske byg-
ningsværker til jeres danseopvisninger - eksempelvis opvisningen i Nordeuropas største borgruin Hammershus 
og på landbrugsmuseet Melstedgaard. 

 

 

Mange hilsner fra Karen 
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