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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 2.  Februar 2021 

 

 Laugs og sammenspilsaften 

 - samt spil med De Jyders Band 

 Laugets bal i Fannerup 

 Laugets eget spillemandskursus til marts 

 Kurser og spillemuligheder 
 
 

 

Sammenspil og Laugsaftener i februar. 

 Så er corona nedlukningen desværre igen blevet forlænget, nu til og med den 28. februar. Vi må der-

for aflyse både sammenspillet den 11. og laugsaftnen den 25. februar. 

 Det samme gælder sikkert også øvedagen til St. Spilledag i Viborg lørdag den 27. februar. 
 
 

 

Laugets spillemandsbal. 

Lauget har gennem mange år, traditionen tro, holdt Spillemandsbal i 

Fannerup Forsamlingshus i marts. For et år siden måtte vi aflyse ballet i 

sidste øjeblik fordi corona pandemien var brudt ud. I år har vi slet ikke 

kunnet planlægge noget bal, fordi der ikke har været mulighed for at 

samles til dans.  

 

Vi håber på at restriktionerne lempes i løbet af foråret så der kan danses 

igen, også selvom folkedanseforeningerne ikke når at starte noget op i 

foreningerne før til efteråret. 
 
 

 
 

 

Lørdag d. 10. april kl. 9.30 - 16.00. - Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa 

 

Instruktør er Maren Hallberg Larsen. Davinde, Odense. Emnet er Workshop i vestjysk musik 

Prisen er 375,- kr. for undervisning, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe 
Tilmelding senest d. 21. marts 2021. www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202111443011  

 

 

 

 

Spillemandsmusik & Folkedans på Brenderup Højskole 11. - 17. juli 2021! 
 

 

Kurset til alle med interesse for folkemusik og folkedans og det henvender sig både til begyndere og øvede.  
Det er bygget op omkring dagstemaer med indbudte gæster, som hver for sig repræsenterer forskellige sider af 

folkemusik- og dansetraditionen. Formiddagene står på spille- og danseværksteder ved de faste instruktører. 
 

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

SØNDAG: Ankomst og indkvartering kl. 13.00 - 15.00 Ankomst og indkvartering 

MANDAG: Himmerlandstraditioner v/Rebildspillemænd. 

Gunnar Friis – Violin, Niels Jørn Østergård – Harmonika, Niels Bundgård - Danseinstruktør 

TIRSDAG: Gamle danse – nye tider” v/Henrik Larsen, Stevns og Bjarne Grue Knudsen, Kalundborg 

ONSDAG: Udflugt i det fynske 

TORSDAG: Hvordan får jeg musikken til at danse for dansen og dansen til at spille for musikken? 

v/Noa Shamir og Kevin Lees, Odense 

FREDAG: Spillemandsmessen. Besøg af Bupakoret fra Ølsemagle kirke. Koncert med kursets spillemænd og kirkekoret. 

LØRDAG: Tak for i år. Morgenmad og morgensamling. Fælles afsked med øvrige deltagere. Afrejse senest kl. 10. 

Spillemændene skal i 2021 arbejde med "Spillemandsmessen” i såvel Jacobs som Stigs gruppe. 
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Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk folkemusik, og den første af sin art på dansk. Musikken er komponeret af 

Ivan Bjerre Damgård og Michael Sommer, med udgangspunkt i dansk traditionel dansemusik. Vi afslutter ugen med en fantastisk 

opførelse i Brenderup kirke, hvor vi bliver ledsaget af et kor, solist, præst og ikke mindst en menighed. Danserne inviteres til at 

synge med på de dejlige salmer. 

Manny Skjærbæk ,  Kursusleder - Klarinet og tværfløjte 

Jakob Koch og Stig  Christ iansen, Sammenspil - Alle Instrumenter 

Britta Koch, Spil til danseværkstedet, Mie Nielsen, Danseværkstedet - danseleder 

 

Man kan tilmelde dig på dette link og betale et depositum på 500 kr. https://www.brenderuphojskole.com/folkemusik 

 
 

 

Spillemandskredsen og Folkedans Danmark har indledt et samarbejde med Nørgaards Højskole i Bjerringbro 
omkring kurser i sommeren 2021. Covid-19 har gjort at dette er den eneste mulighed for at de kan afholde kurserne 
i 2021, da de ellers var tvunget til aflysning allerede nu. 
 

BjerringbroFolk og FolkCollege bliver til ”Folkedans, Spillemandsmusik og Sommerhøjskole” i 2021 

På kurset leveres musikundervisningen af kompetente instruktører med en bred erfaring både i selv at spille til dans, 
samt i at undervise. Det er: 

♪ ·Rasmus Nielsen, Violin 

♪ ·Bent Melvej Nielsen, Harmonika 

♪ ·Birgit Alsdam Cramer, Klarinet & Blæsere – og de Unge 
 

Pris: kr. 4.975,- Tilskud til Spillemandskreds medlemmer: kr. 300,- Din medlemspris: kr. 4.675,- 
Kursussted: Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro 
Ankomst: Søndag den 27. juni 2021 Afrejse: Lørdag den 3. juli 2021 - efter morgenmaden 

Kursusleder: Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramløse, 3200 Helsinge, mobil: 2023 9846, e-mail: nc@terma.com  

Tilmeldingsfrist: Senest den 24. februar 2021, direkte til Nørgaards Højskole, klik på dette link: 
https://nrgaard.dk/wp-content/uploads/2020/12/folkedans-spillemandsmusik-og-sommerhoejskole-paa-noergaards-hoejskole-2021.pdf  

Vær opmærksom på at regler for tilmelding og evt. afbud er jf. Nørgaards Højskoles regler – og IKKE Spillemandskredsens regelsæt. 

Hvis Nørgaards Højskole aflyser kurset pga. Covid-19, tilbagebetales det fulde deltagergebyr 

Lauget har et medlemskab i Spillemandskredsen som kan benyttes, hvis du ikke er medlem. Tal med Laugets kasserer Niels om det. 

 
 

 

Ribe Danse- og Spillemandslaug vover det ene øje og krydser fingre for at 

der bliver lukket tilstrækkelig op for Corona restriktionerne til at årets FE-

STiRIBE kan afholdes, så med forbehold for eventuelle restriktioner er i 

hermed inviteret til: 
 

FESTiRIBE d. 12. juni 2021 
 

i henhold til vedlagte program, og af hensyn til madbestilling må i gerne 

være tidligt ude med tilmeldinger. 

På vegne af Ribe Danse og Spillemandslaug 

Bendix Rødgaard (formand). mail: ribelaug@gmail.com mobil: +45 2172 5137 
 
 

 

 
 

 

Mange hilsner fra Karen 
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