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Nr. Melodi 

Løs Polskdans no. 49 e. Jens Millersen 

Løs Vals fra Röragen 

Løs To ting fra Himmerland 

Løs Fynsk Polka/Chr. Skyttes Polka 

387 Napoleon 

 

Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 10. - Oktober 2020 
 

Indhold: 

 Laugsaften 

 Sammenspilsaften 

 Spillemandskursus 

 Spillemuligheder 
 
 

 

Laugsaften, torsdag den 22. oktober. 

Det er altid inspirerende at have Ove som forspiller, og vi lærer nyt hele tiden. Torsdag den 24. september 

var ingen undtagelse og vi var mange der havde en inspirerende aften. Fra Laugets side havde vi bedt Ove 

om at tage forskellige emner op, og det tog han udgangspunkt i.  
 

♫ at spille en polka, så vi letter fra gulvet 

♫ at spille en vals med varme og sanselighed 

♫ at spille melodier med rytmeskift 

♫ og at mestre en svær dansemelodi fra ”358” 
 

Vi var omkring polskdans nr. 49 som man også kan danse 

sønderhoning til. Derefter tog vi fat på både vals og polka 

og arbejdede med rytmeskift fra 3/4 til 2/4 og omvendt. 
 

Tilslut øvede vi fingerfærdighed på melodien til dansen Napoleon, som har mange 16. dels noder. Det var 

en meget givende aften. 
 

Husk at tage de noder med som Ove har udleveret tidligere, samt 358 bind I og II og Laugsmappen. KL 
 
 

 

Sammenspilsaften igen den 5. november. 

Til sammenspilsaftenen spiller vi for tiden melodier fra ”358” 

bind I og II, Der spilles i et tilpasset tempo og jeg fortsætter 

med at være tovholder/forspiller. 

 

Torsdag den 1. oktober spillede vi de melodier som blev 

sendt ud på mail ugen før, og dem spiller vi igen næste gang.  

Der var ønske om melodier med menuet, så der er tilføjet to. 

 

Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi 

skal spille dem. Forslag til andre melodier modtages gerne. 

Aftenen er for alle, også dem der kan spille hurtigt. KL 
 
 

 

Nytårskursus på Højskolen Snoghøj 

”Spillemandskredsen” indbyder til det traditionelle Nytårskursus på Snoghøj højskole. Kurset afholdes side-

løbende med Folkedans Danmarks dansekursus. 
 

Årets instruktørteam: Mette Katrine Jensen Stærk, harmonika og Kristian Bugge på violin. 
 

Det bliver starten på 20- års jubilæumsåret for duoen Jensen og Bugge. Og garanteret et fantastisk kursus. 

Den centrale del af kurset er sammenspil i stort orkester og små grupper. Ud over det, vil der være morgen-

rytmik og instrumentalundervisning, sangtime sammen med danserne, og spil til dans i små grupper. Den 

”interne” kirkekoncert genopstod i 2020, hvor vi fik mulighed for at benytte kirkerummet, som nu ikke læn-

gere er kirke, men undervisningslokale. Meget stemningsfuldt. Alle musikalsk bidrag til koncerten er vel-

komne. Og så skal vi naturligvis spille med til dans. 

 

 

Nr. Melodi 

68 Den lange Firtur 

116 Kontra med Mollevit 

167 Menuet med Pisk 

176 Firetur 

192 Fandango 

195 Den gamle ottetur på Langs 

220 Kontra Otte 

272 Ottemandsdans 

637 Den gamle Tretur med 4 par 

659 March med Vals 
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Den sidste aften er der festaften med gæster udefra, hvor vi bl.a. spiller 

koncert i stort orkester, danse- og spillekursister underholder, og efter-

følgende er der legestue. Inviter gerne gæster. 

Vi følger anbefalede forholdsregler vedrørende Covid 19 om hygiejne 

og afstand i undervisningssammenhæng. Skulle det ikke være muligt at 

gennemføre kurset, får du naturligvis hele kursusafgiften retur. 
 

Kursussted: Højskolen Snoghøj, Højskolevej 9, 7000 Fredericia. 

Ankomst/Afrejse: 1. jan. kl. 14.00 - 15.00 / 4. jan. efter frokost. 

Indkvartering: På 2 eller 3 sengs værelser. Mulighed for opfyldelse af individuelle ønsker. Opredning på madrasser 

kan forekomme. Dyner og puder forefindes. 
 

Pris for medlemmer af Spillemandskredsen: kr. 2.900 – Pris for ikke medlemmer: kr. 4.050,-. 
 

Husk at Lauget har et medlemskab som du kan benytte efter ”først til mølle” princippet. Tal med Niels om det. 

Se Spillemandskredsens hjemmeside på http://www.spillemandskredsen.dk/  
 
 

 

Århus Folkemusikhus 

Her kan du få mange musikalske oplevelser og du kan deltage aktivt i dem. 

Uanset om du danser eller spiller, så er målet, det at være sammen.  
 

Hver anden søndag i lige uger sker der følgende i ÅFH 

Himmelstrøg: Søn. d. 4. og 18. oktober samt 1. november kl. 12:30 – 14:30 

Ove Andersen styrer slaget. Man skal spille stryge instrument for at deltage. 

Og man skal være nogenlunde rutineret spillemand. Det koster 50,-kr per gang at deltage 
 

Kravlegård: Søn. d. 4. og 18. oktober samt 1. november kl. 15:00 – 17:00 

Pia Nygård spiller for. Alle kan være med. Her får du lov og spille hvor tempoet er sat meget ned. 
 

Vi bor på Viborgvej 53 i en sort bjælkehytte Den ligger ved siden af den store røde bygning (lige efter Vestre Kirkegård). 
Har du lyst til at være medlem, skal du vide, at det årlige kontingent for et medlemskab er: kr. 275,- for voksne og kr. 400,- for flere medlemmer i sam-

me husstand. Som medlem kan du: gratis deltage i ca. 25 baller om året. Gratis få tilsendt vort medlemsblad, ÅFMH-NYT. For det meget be-

skedne beløb (20 – 30 kr. pr. gang) modtage danse- og musikundervisning. For et tilsvarende lavt beløb (75 kr.) deltage i et af de store baller, 

som foreningen flere gange om året arrangerer med udefra kommende danseorkestre. Se deres hjemmeside her: http://www.aafmh.dk/  
 
 

 

På grund af fare for smitte med covid-19 er Grenaa Kulturnat udskudt til næste år, derfor bliver der heller 

ikke bal i Baunhøj Mølle. Aktivitetskalenderen som Lauget udsender til folkedanseforeningerne ved sæ-

sonstart er sendt ud, men der er ikke mange aktiviteter på i år, da kun få folkedanseforeninger er kommet i 

gang med at danse på grund af smittefare. Aktivitetskalenderen er vedhæftet sammen med Laugsnyt nr. 10. 
 

Der bliver så ikke afholdt legestuer som vi i Lauget kan komme ud og spille til, og 

vores egen julelegestue som vi traditionelt holder sammen med Fannerup Folke-

dansere den 29. december, ved vi heller ikke, om vi kan gennemføre. Det må vi 

tage stilling til i næste måned når vi ved lidt mere om corona situationen. 
 

Vi håber dog på, og forventer, at få indbydelsen til at spille til julemarkedet på Gl. Estrup. Julemarkedet er 

som bekendt flyttet en uge frem til den 21. – 22. november.  
 

 

 

Husk Laugets spillemandskursus med Maren Hallberg-Larsen lørdag d. 31. oktober 2020 

”P. Madsen Fonden” giver et tilskud på 100 kr. til medlemmernes deltagelse i kurset. 
 

Tilmelding på: https://www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202011443012. 

Der er nu tilmeldt 15 deltagere. - Tilmeldingsfrist 11. okt. 2020 kl. 23.59 
 
 

 

 

Hilsen fra Karen 
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