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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 2. februar 2019 
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 De Jyders Band 
 
 

 

Laugsaften torsdag den 21. februar. 

Der er Laugsaften med Ove Andersen d. 21. februar. Temaet i øje-

blikket er bl.a. noget om hvordan vi bliver gode til at ”få tawet” på 

typedansene. En typedans er en pardans med mange melodier som 

vals, polka, hamborger, scottish osv. I januar arbejdede vi f.eks. 

med sønderhoning og hopsa. 
 

Her er en liste over de melodier vi har spillet.  
 

 Medbring de udleverede noder hver gang, for måske skal der 

arbejdes med dem igen. 

 Tag også Laugsmappen, ”358” bind I og II samt P. Madsen med. 
 

 

 

Sammenspilsaften torsdag den 28. februar. 
 

Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem. 
 

120 Mollevit, Ærø 280 Kontrasejre, Odsherred 

145 Ungkaale’ls Dans 352 Vals fra Agerkrog 

157 Kontrasejre, Nr. Radsted 441 Pigernes Polka 

213 Tækkemandens Tretur 480 Lars Kusk’s Firtur 

221 Engelsk Kvadrille  Laugsmappen 

263 Udøbt, Tre ting L 30 Brøndums Hopsa 
 

Har du ønske om melodier vi skal spille, så giv mig et praj. KL 

 

 

Danseledernes legestue fredag den 22. februar. 

Tilmeldinger til Danseledernes legestue på Langhøjskolen i Vivild den 22. februar kommer pø om pø, og nu 

er der 9 i orkestret. 
 

Der er 8 danseledere med, nemlig: Asta Jensen, Birthe Spens, Han-

ne Pedersen, Hans Jørgen Madsen, Jette Wulff, Karen Lindballe, 

Kurt Pedersen og Kresten Ringberg., men lige nu er der kun 2 for-

spillere. Det vil være dejligt, hvis danseledernes egen spillemand 

kunne stå for spillet for dennes dansesæt. 

 

Legestueprogrammet bliver sendt ud så snart jeg får din tilmelding.  

Ved denne legestue samles vi først ved 19. tiden, så det er vigtigt at 

få kigget på programmet inden. 
 

Tag selv din kaffe eller te med. Aftenens overskud bruges til kurser for spillemænd og danseledere, så ud 

over hyggen, er der et godt formål med legestuen 
 
 

 

 

L 119 Firtur I og II fra Ribe 

L 196 Hambo fra Boda 

L 200 Ringlender e. Sven-Pålsa 

L 199 D-Dur Polska 

274 Vals Sekstur 

løs Polskdans no. 49  

løs En bonde 

løs Sdrh., Jeg tror min sæl 

L 43 Sdrh., Stam Willum 

334 Østerbopolsk 
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Husk at melde dig til Laugets eget spillemandskursus lørdag d. 16. marts 2019 kl. 9.30 - 16.00. i Gre-

naa Idrætscenter. 

 

Instruktør er Jan Ilsø, Finderup, Skjern. Jan spiller harmonika og hans baggrund er 

spil til folkedans. Kurset henvender sig til alle spillefolk, som interesserer sig for 

spil til dans.  
 

Pris: Kr. 375,- kr. I prisen er medregnet undervisning, morgenkaffe, frokost og ef-

termiddagskaffe 

Tilmelding Senest d. 16. februar 2019 på 

www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201911443012  

 
 

 

Lauget holder spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus den 15. marts. 

Vi har reserveret Fannerup Forsamlingshus fra kl. 14, så vi kan nå at spille sammen inden aftenens bal. 

Medbring derfor eftermiddagskaffe og aftensmad. 

 

I slutningen af februar vil der blive sendt indbydelse ud til foreningerne, men du bør sætte kryds ved datoen 

allerede nu. Jeg har lavet en tilmeldingsliste, og der er allerede tilmeldt 9 til orkestret.  
 

Danseprogrammet er ikke lavet endnu, for det skal nogle af Laugets egne medlemmer stå for. Derfor 

kan du få mulighed for at få indflydelse på det. Har du lyst til at lave pro-

grammet, gerne sammen med en anden, så sig til snarest muligt. Hvis det 

ønskes kan jeg lede dansen, altså give de forklaringer der er nødvendige for 

at få dansen til at fungere. Jeg vil også gerne være behjælpelig med at sam-

mensætte programmet. 
 

Et bal må gerne indeholde danse der er nemme at forklare og som hurtigt 

kan sættes i gang. På den måde føler danserne, at de får danset rigtigt meget. 
 

Meld dig til mig, og giv besked om du vil: være forspiller på en del af 

programmet og/eller være med til at sætte et program sammen. KL 
 
 

 

Store Spilledag er et bal med De Jyders Band 

 

Interesserede spillemænd fra Lauget er velkommen til at øve sammen med Ove An-

dersen og Bent Melvejs musikskolehold på Randers Musikskole. Det er lørdag d. d. 

23. februar fra kl. 9.30 til - 16.00. Har du ikke været med endnu, men har lyst til det, 

så giv besked til Ivan Knudsen, Tlf. 97 95 60 11. Ivans mailadresse står på Laugets 

medlemsliste. 
 

Det er den 2. og sidste øvedag i forbindelse med Store Spilledag som afholdes d. 6. 

april i Århus. Du får nærmere besked om stedet når vi får besked om hvor det er. 

 

Der er allerede lavet et balprogram, og selv om der er mange numre fra ”358” bruges Ove og Bents samling 

af noder. Ivan kan sende både program og de noder der skal bruges. 
 
 

 

 

 

Mange hilsner fra Karen 
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