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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 4, april 2017. 
 

 

Indhold:  

 Laugsaftner 

 Sammenspilsaften 

 Sommerafslutning 

 ShopiCity holder Majstang på Torvet 

 Sommerdans på Torvet i Grenaa 

 Grenaa gademusiker festival. 
 

 
 

 

Laugsaftner 

Til Laugsaftnen torsdag d. 4. maj skal vi spille de 

sidste 5 numre af P. Madsens melodier.  

 

NVM: 

1. Jubilæumsrheinlænderpolka 

2. Jubilæums Promenademarch 

3. Lied ohne Worte 

4. Molbopigens vals 
 

 

PM: 

1. Klinkevals 

2. Kvindens galop 

3. Hopsa, 57 c 

4. Ane Kjærstine vals 

5. Wals 

6. Wienervals 

7. Polka nr. 93  

8. Tyrolervals nr 36 

9. Galop i A. 

 

 

Sammenspilsaftenen den 20. april. 

Vi er godt i gang med at spille de almindeligt brugte melodier fra ”358” igennem, så det fortsætter vi med! 

 

375 Trekant, I – II – III 

462 Familievals 

508 Stegt Ål og Honningbrød 

519 Gryderup Tro 

534 Hamborger Polka 

557 Smedens Hamborger 

559 Sekstur I 

560 Sekstur II 

565 Sekstur, Læsø 

572 Bordajnsijn 

580 Jydsk Kontra 

582 Kaperollika 

585 Kjærlighed forudan Strømper 

603 Polonaise, Jydsk på Næsen 

609 Den lille Hamborger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TORSDAG DEN 8. JUNI 
 

 

Husk at vi holder sommerafslutning den 8. juni. Vi følger traditio-

nen med at mødes et hyggeligt sted og medbringe lidt til en fælles aftenbuffet. Senere spiller vi sammen ind-

til det mørkner. I næste Laugsnyt kommer der flere oplysninger, men sæt kryds i kalenderen ved datoen. 
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ShopiCitys Majstang på Torvet lørdag den 6. maj 

Folkedanserforeningen FC’s medlemmer pynter og rejser stangen, og så er der mulighed for 

at få en sig en svingom for danserne og de forbipasserende, mellem kl. 11.30 – 12.30. 

 

Aksel Petersen er forspiller, og yderligere 2 fra Lauget har allerede meldt sig. Der er plads 

til flere spillefolk, så hvis har du tid og lyst, så giv mig en tilbagemelding så hurtigt som 

muligt. Jeg har programmet klar til at sende ud.  
 

 

Folkedanserforeningen FC sommerdans-baller på Torvet er stadig i støbeskeen 

Fredag- lørdage: 

23./24. juni – 30.juni/1. juli – 7./8. juli 2017 

Seks baller som er åbne for alle dansere og også gerne for 

publikum. Palle Jensen fra Folkedanserforeningen FC er i 

færd med at hyre 2 orkestre udefra. Før de er på plads ved vi 

ikke hvilke datoer Lauget skal spille. 

 

Hen i maj, når vi ved lidt mere, skriver jeg ud og bede jer 

om at melde tilbage om I kan deltage. 
 

 

 

Grenaa Gademusiker Festival Fredag den 2. juni 

Formålet med festivalen er, at understøtte og fremme talentudvikling inde for musik i Grenaa og bidrage til 

at gøre opmærksom på at Norddjurs er et godt sted for musikere. Målgruppen er musikere, der ønsker at ud-

vikle og afprøve deres talent gennem optræden i Grenaas gader. Musik og talent har ingen alder. 

 

Festivalen afvikles sammen med Open by Night hvorfor det vrimler med folk i hele byen. 

Grenaa Gademusiker Festival har masser af musik i gaden, og vil blive afviklet for tredje år i træk. Det er 

fredag den 2, juni 2017.  

 

Arrangørerne: Grenaa Gademusiker Festival arrangeres i et samarbejde mellem Pavillonen, Djurs Musik og 

Event Forening, ShopICity, Kulturskolen. Festivallen er støttet af Norddjurs Kommune. 

Kig her: http://www.grenaagademusikerfestival.dk/ 
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Et vellykket kursus med Thymusik d. 8. april. 18 spillemænd fra både nord-, midt- og Sydjylland + Samsø 
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