Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 11.  November 2021
Indhold:






Sammenspilsaften
Laugsaften
Julemarked på Gl. Estrup
Dreamers' Circus i Hadsten
ÅFH Cafredag, med Carl Erik Lundgaard

Sammenspilsaftem.
Der er sammenspilsaften
torsdag den 4. november
og melodierne vi skal
spille er mest gengangere
fra sidste gang.

116
272
637
668
L 22

358 og Laugsmappen
Kontra med Mollevit
L 54
Ottemandsdans
L 101
Den gamle Tretur med 4 par
L 184
Vals fra Lille Velling
L 196
Hopsa fra Salling
Løs

Chr. Madsens sølvbryllupsvals
Jeg går men jeg kommer igen
Kingo Pedersens Polka
Hambo fra Boda
Menuet nr. 12 fra Lolland

Da vi kan lide at spille menuet, har jeg tilføjet en løs node der hedder Menuet nr. 12. Den stammer fra Lolland og er vedhæftet dette Laugsnyt. Kom gerne med forslag til melodier vi kan spille. KL

Laugsaften, torsdag den 18. november.
Vi startede med at spille hamborger og vals og prøvede at få rytmen til at understøtte trinnene. Resten af tiden gik med:
Nr. Det spillede vi den 28. oktober
♫ at spille rytmiske hurretrin i 2/4¤ og 6/8
L 9 Mads Enggaards Hamborger
♫ at starte en melodi med en optakt
L 164 Bette vals
♫ at spille iørefaldende overgange mellem repriserne
L 68 Du har så kønne øjne
♫ at mestre en svær dansemelodi fra ”358”
157 Kontrasejre fra Nr. Radsted
♫ at spille den samme melodistump til forskellige trin
431 Kontrasejre fra langeland
♫ og at få den rette rytme i en polska samt at spille anLøs Furubums Polska
den stemmer.
Som sædvanlig en god og lærerig aften. KL

Julemarkedet på Gl. Estrup
Bodil Jensen, afdelingsleder i driftsafdelingen på Gl. Estrup, ”Det grønne Museum” har igen inviteret Lauget til underholde ved årets julemarked. Julemarkedet afholdes den 1. adventsweekend, lørdag den 27. og
søndag den 28. november.
Det er dejligt at vi er blevet inviteret igen, selv om det er med meget kort varsel. Man har nemlig ikke vidst
om det ville blive muligt, at inddrage den store hal, der ligger i forlængelse af den hal vi efterhånden har
spillet i i nogle år. Dvs. at vi måske skal regne med at spille et andet sted.
Bodil Jensen skriver også: ”Lige nu ”holder vi vejret” i f.t. corona – vi må håbe det bedste, men i denne tid
men de mange smittede, og ”raslen” med ny restriktioner, som ingen af os endnu ved noget om, er der intet
der kan aftales endeligt”.
Vi spiller spillemandsmusik og julemusik på markedet både lørdag og søndag
fra kl. ca. 10.30 til ca. 16, afbrudt af en
spisepause og en eftermiddagskaffepause som museet er vært for.
november 2021 - Karen Lindballe, Hornsleths Allé 17b, 8500 Grenaa. Tlf.: 86 32 56 02 – 61 14 77 67 - E-mail 17b@stofanet.dk

Hele Landbrugsmuseet er fyldt med boder hvor folk sælger flotte ting og der er en meget hyggelig atmosfære. Har du lyst til at deltage, skal du melde dig til mig hurtigst muligt. Her gælder først til mølle princippet.
Fortæl om du kan lørdag, søndag eller begge dage. (Hvis du kan begge dage vælger vi dagen).
Laugets bestyrelse vil sørge for at lave en fordeling af de tilmeldte
Vi plejer at stille 2 hold, med 7 - 8 på hvert hold. Der har dog knebet med pladsen til så mange, derfor vil
jeg forslå at der kun er 6 på hvert hold medmindre scenen bliver udvidet. Karen L.

Julelegestue i Fannerup Forsamlingshus
Fannerup Folkedansere har desværre måttet lukke foreningen pga. for få medlemmer. De vil dog gerne
holde fast i de gode traditioner, derfor har de sagt ja til at holde julelegestue sammen med Lauget i år igen.
Selv om det er i god tid, så sæt alligevel kryds i kalenderen ved onsdag den 29. december. Fannerup
Folkedanseres formand Jette Wulff, der også er danseleder i foreningen, sammensætter danseprogrammet
og det bliver sendt ud i god tid. Traditionen tro starter vi med at drikke vores medbragte kaffe kl. 14.30.
Derefter øver vi legestueprogrammet igennem, og ved 17.30 tiden spiser vi den medbragte mad.
Hvis du først kommer kl. 19 er det også ok, men det taler vi om til den tid.
Fannerup folkedanserne plejer at stå for aftenkaffen til spillemændene. Derfor er det vigtigt med en tilmelding. Der vil derfor ligge
en liste fremme på laugs- og sammenspilsaftenerne. Du kan også
melde dig til mig via e-mail eller telefon. Vi har holdt julelegestue
i 35 år, men sidste år måtte vi aflyse pga. corona. Nu er det så den
36. gang og det er en hyggelig tradition. Jeg håber da også at rigtig mange af jer vil komme og spille med. KL.

DREAMERS' CIRCUS I HADSTEN KULTURHUS
Evald Tangs Allé 45. Den 15. november kl. 19:30
Dreamers' Circus er en dansk/svensk folkemusiktrio. Gruppen
blev dannet i 2009 og består af Rune Tonsgaard Sørensen (Violin), Ale Carr (cittern) og Nikolaj Busk (klaver og harmonika).
Cafredag i Århus Folkemusikhus. Viborgvej 53. fredag d. 5. nov. 2021 19:30 – 22:00
”De gamle spillemænd, sangere og "originaler” Historiefortælling med masser af musik og sange.
Carl Erik Lundgaard & Poul Lendal har optrådt sammen siden 1970. Folkemusikken har været grundlaget først og
fremmest i trioen LANG LINKEN, som her fremtræder som duo. Den viltre koncert- og balmusik har nu mere bevæget
sig over i også at omfatte HISTORIEFORTÆLLING. Oplevelserne, erfaringerne, billederne er så omfattende, at de må
og skal fortælles. Møderne med de gamle spillemænd, sangkoner og originaler er blevet til historier om ægte, spontane,
modige og selvbevidste mennesker, fortalt med både alvor og stor humor. Sange og musik er faste følgesvende. Af instrumenter kan nævnes: violin, små og store harmonikaer af træ, jødeharpe, træskoviolin, mundharpe og seljefløjte.

Entre: Medlem gratis. Ikke medlem 100,-kr.

Hilsen fra Karen
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