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Laugsaften, torsdag den 26. august. 

Vi starter igen på en ny sæson og corona situationen er normaliseret, så 

vi kan holde Laugsaften. 

 

Der er ingen aftaler med gæste instruktører denne aften, så det er helt op 

til os selv at få en hyggelig spilleoplevelse ud af det. Tanken er, at hver 

kommer med nogle ønsker, og selv spiller for, eller beder andre om at 

gøre det. 

 

Medbring Laugsmappen og ”358”. Tag også P. Madsen og noderne vi har fået fra Kjeld, Hanne og Ove. Vi 

kan også forsøge os med melodier der er spillet på diverse kurser, men så er det vigtig at have ekstra kopier 

med til resten af deltagerne. Dejligt at vi kan mødes og spille sammen igen. KL 

 
 

 

Laugets generalforsamling 

Torsdag den 9. september afholder vi generalforsamling i Lauget på Kattegatskolen, Østre Skole, og i slut-

ningen af august vil du derfor modtage indkaldelse med dagsorden og Laugets beretning på mail. 

 

Hvis du har skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 

10 dage før generalforsamlingen afholdes. 

 

Mød op så vi kan få en god snak om hvordan det går i Lauget, og hvad vi kan gøre for at der kan ske udvik-

ling. Her tænkes bl.a. på laugsaftner og sammenspilsaftner med indhold og instruktører, samt en profilering 

af Lauget mm. Hvordan kan vi gøre Lauget mere kendt, så flere får lyst til at være med. Måske har du også 

ideer til nyskabelser, så kom frem med dem denne aften.  

 

Sæt kryds i kalenderen ved torsdag den 9. september. KL. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Spil og dans i DGI Østjylland 

DGI Østjylland Dans & Musik inviterer til Sen-sommerdans, tirsdag den 17. august kl. 19.00 – 22.00 på 

Hadsten Skole, Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten 

 

”Kom og mød dine venner og få måske endda nogle nye. Vi skal danse en masse lette og sjove danse, men 

samtidig vil der også være en pause med tid til at nyde den medbragte kaffe & kage, snak og sang”. 
 

Asta Jensen er instruktør og Ulla Thuesen er forspiller. 
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Er du spillemand og vil gerne med til denne hyggelige aften, er du mere end velkommen. 

Denne danse- og spilleaften er gratis, og der er ingen tilmelding – ”KOM OG VÆR MED” Vi glæder os til 

at se jer. 

Venlig hilsen DGI Østjylland Dans & Musik 

 

Ulla har sendt programmet til mig og jeg sender det til alle i Lauget med en ny mail! (KL), 
 
 

 

Bendix Rødgaard skriver: 

Kære alle, 

Med håbet om at Corona situationen til efteråret igen er fuldt normaliseret vil vi i 

Ribe Danse- og Spillemandslaug hermed invitere dig/jer til Genåbnings- BAL 

lørdag den 18 september 2021. 

 

På vegne af Ribe Danse og Spillemandslaug 

Bendix Rødgaard (formand) 

Mail: ribelaug@gmail.com mobil: +45 2172 5137 

 

Indbydelsen i A4 format er vedhæftet 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Jens Anthon fra Viborg Spillefolk skriver 

Kære Viborg Spillefolks venner 

Vi satser på at der er styr på coronaen, så vi igen kan komme i gang med vores kurser. Vi satser derfor på at 

holde vores efterårskursus, som vi har gjort mange gange før, og med stor deltagelse. 

Kurset holdes den lørdag 2.10.21 et sted i Viborg, vi har endnu ikke helt styr på lokalerne.  

Rebild Spillemændene med Niels Jørn Østergaard (harmonika) og Gun-

ner Friis (violin) i spidsen vil sætte os ind i himmerlandstraditionen. 

 

Der er tilmeldingsfrist den 26.9.21 på mail eller sms til 

Jens Anthon - 21485449 - jensanthon@gmail.com 

 

På Viborg Spillefolks vegne Jens Anthon 

 

Læs nærmere om kurset i det vedhæftede program. 

 
 
 

 

Husk Laugets eget kursus lørdag den 9. oktober 2021. 
 

Det er i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenaa fra kl. 09:30 til 16:00 og koster 375 kr. 

 

Instruktør er Maren Hallberg-Larsen fra Davinde ved Odense musik fra Vestjylland. 

Mere info og tilmelding på: www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202111443014  
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DGI Østjylland skriver: 

Så må vi endelig spille og danse igen og det fejrer vi med spillemands- og dansekurser. 

 

Efterårskursus for spillemænd med Kristian Bugge og Mette Kathrine Jensen Stærk 

Søndag d. 24. okt. 2021 kl. 09:30 til 16:30 i Hadsten Skoles Festsal, Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten. 

Det koster 375 kr. 

På kurserne vil der blandt andet bliver arbejdet med 

betoning, becifring, basspil, tempo og dansespil. 

Der er plads til både node og gehør spiller. Sidst på 

dagen mødes vi med kursisterne fra det andet kursus 

samt danserne, som også er på kursus samme sted. 
 

Mette Kathrine og Kristian vil hver især give undervisning på deres instrumenter violin og harmonika med 

fokus på sammenspil så alle instrumenter kan være med. 

Kristian og Mette Kathrine er begge uddannet fra konservatoriet i folkemusik. Sammen er de kendt som du-

oen Jensen & Bugge. De spiller også sammen i gruppen Jensen, Bugge & Høirup og sammen med deres 

amerikanske ven Dwight Lamb. Derudover spiller de i mange andre folkemusikgrupper m.v. 

Mette Kathrine og Kristian vil hver især give undervisning på deres instrumenter violin og harmonika med 

fokus på sammenspil så alle instrumenter kan være med. 
 

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

Tilmeldingsnummer til Mette Katrine Jensen Stærk: 2021 11 44 3012 Harmonika 

Tilmeldingsnummer til Kristian Bugge: 2021 11 44 3013 Violin 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Kom folk: DANS 2021 
Lørdag den 25. september 2021 kl. 19:30i Stakladen, Nordre 

Ringgade 3, Aarhus 

Entre til hele arrangementet 125 kr. Unge under 25 og studerende 

100 kr. Intet forsalg. 

 

 

 

Ostinat Expressen - Mads Hansens Kapel - Spillemandslauget Østjyderne 

Det bedste bal med den bedste musik og det bedste publikum på det bedste sted. 

 

Kom folk: DANS 2021 er klar med programmet for Aarhus Folk Festivals åbningsbal. Det bliver igen Stak-

laden, der er rammen om en aften, hvor danselysten og glæden ved den dansk/nordiske folkemusik og -dans 

er i højsædet. Her er plads til alle: unge/gamle, begyndere/garvede, foreningsdansere og folk fra gaden. Så 

sæt kryds i kalenderen og kom glad. 

 

Først spiller Spillemandslauget Østjyderne, der er et stort 30 mands spil-

lemandslaug som i 43 år har spillet dansk og nordisk spillemandsmusik for 

det østjyske publikum. Der spilles på violin, harmonika, fløjte, klarinet, 

guitar, mandolin, bas og klaver. 
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Så kommer Mads Hansens Kapel 

“Mor dig først, spørg bagefter”. Disse er ordene som definerer danseorkesteret og folk-ensemblet Mads 

Hansens Kapel. Orkesteret indgik for første gang i kunstens tjeneste i 2016 og begyndte snart at gøre sig 

bemærket på den danske folkemusikscene og -gulv. Dansemusikken har altid været levende og foranderlig, 

og dette høres tydeligt i fortolkningen af de gamle melodier, som spilles med vildskab, autoritet og hjerte. 

Mads Hansens Kapel er: Jonas Lærke Clausen – Violin Martin Strange Lorenzen – Klarinet Sebastian Bo-

esgaard Bloch Larsen – Guitar Emil Ringtved Nielsen – Bas Julian Svejgaard Jørgensen - Klaver 

 

Til sidst spiller Ostinat Expressen 
Ostinat Expressen blev dannet i tidernes morgen i 1995. Med rødderne solidt plantet i den danske folkemu-

sik spiller de selvskreven og traditionel dansemusik. 

Numrene de spiller er både ny komponerede numre og traditionelle numre med pift af både bluegrass, jazz 

og andet godt. Det er musik der i høj grad giver lyst til at danse. Hvis man på denne tid af aftenen er blevet 

lidt træt i benene, er det også meget velegnet som lytte musik. 

Ostinat Expressen er: Steffan Søgård Sørensen – Bas, Jesper Vinther Petersen – Harmonika, Julie Heebøll – 

Klarinet, Ivan Damgård – Violin/Guitar, Magnus Heebøll Jacobsen - Percussion 

 

Lige inden ballet, klokken 18:30 – 19:15, bliver der en kort danseundervisning for folk, der ikke er vant til 

at danse. Det står Nordisk Dans Aarhus for. Om eftermiddagen kl. 16 - 18 er der en længere danseworkshop 

om pardanse med Kirstine Nurdug Jensen og Clara Tesch. Temaet er Variation i pardans. 

 

Kom folk: DANS arrangeres af Spillemandslauget Østjyderne i samarbejde med Aarhus Folk Festival 

 

 
 

 

Spillemandsmessen med Jysk på Næsen 
Todbjerg Kirke søndag d.3. oktober 2021, kl. 11.00 
jpnmusic.dk 
 

Spillemandsmessen er en gudstjeneste, som udelukkende gennemføres med musik og sang i 
danske spillemandsrytmer. 
Messen indeholder sange og salmer med tekst af Holger Lissner og musik af Ivan Damgaard og 
Michael Sommer, som begge spiller i Jydsk på Næsen. Messen indeholder desuden enkelte tradi-
tionelle salmer, spillet i spillemandsrytmer. 
Ud over Jydsk på Næsen deltager kor, solist og præst i opførelsen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra Karen 
 

Dato Arrangement 

17. aug. DGI Østjylland: Spil til Sensommer dans i Hadsten 

18. sep. Genåbningsbal i Ribe 

25. sep. Kom folk: DANS 2021 i Stakladen 

2. okt. Efterårskursus i Viborg med musik fra Rebild 

3. okt. Spillemandsmesse i Todbjerg Kirke med Jydsk på Næsen 

9. okt. Kursus med Maren Hallberg-Larsen. Musik fra Vestjylland 

24. okt. DGI Ø’s ”Efterårskursus for spillemænd” i Hadsten 
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