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Laugs og Sammenspilsaften
Kontingent reminder
Danseledernes legestue i Vivild
Laugets spillemandsbal i Fannerup
Spillemandskurser i Grenaa
Øvedag med De Jyders Band

Sammenspil og Laugsaftener i februar.
De sidste coronarestriktioner er blevet fjernet i dag d. 1. februar, så
nu kan vi vende tilbage til den hverdag, vi kendte fra før corona. I
Lauget har vi dog allerede kunnet mødes og spille sammen til en
sammenspilsaften d. 6. og torsdag d. 27. januar, hvor vi havde
Laugsaften med Ove Andersen.
Temaet var den gode scottishrytme og et par melodier fra ”358” der
ikke lige er så enkle at spille til, hvis vi skal kunne støtte danserne.
Nr.
17
116
272
637
668
Løs

Melodi
Matrosdans
Kontra med Mollevit
Ottemandsdans
Den gamle Tretur med 4 p.
Vals fra Lille Velling
Menuet nr. 12 fra Lolland

Nr.
L 22
L 54
L 154
L 157
L 162
L 196

Melodi
Hopsa fra Salling
Chr. Madsens sølvbryllupsv.
Skinbraka med Lurku
Troll polskan
Hamborger
Hambo fra Boda

Det spillede vi d. 27.01.2022
Scottis fra Lyø
L 13
Bette Vals
L 164
Skottis e. Erik Gill
Løs
Furubums Polska
Løs
Lette Hans
85
Reel
336

Til sammenspilsaftenen på torsdag
den 3. februar er der ikke tilføjet nye
numre. Nogle melodier vil vi gerne
spille igen og andre har vi endnu ikke nået. KL

En lille reminder til de få!
Kontingent for alle medlemmer: 300 kr.
Herudover opkræves de medlemmer, som ønsker at deltage i torsdags-spilleafterne på Østre
Skole et beløb på 60 kr., som går til Norddjurs Kommune for leje af spillelokalet. Dvs., at de
medlemmer, som ønsker at deltage om torsdagen på Østre Skole, i alt skal betale 360 kr.
(Kommunen opkræver i år 112 kr. for lokaleleje, men Lauget fik sidste år refunderet en del af den indbetalte
lokaleleje, da vi noget af sæsonen ikke kunne benytte musiklokalet pga. Covid. Derfor har Lauget for det
kommende år nedsat medlemmernes andel af lokalelejen til 60 kr.)
Beløbet bedes indbetalt til Laugets konto hos Djurslands Bank. Reg. 7300 Kontonr. 1025797. Anfør venligst dit navn ved indbetalingen, således at jeg af kontoudtoget kan se, hvem der betaler. Hilsen; Niels
Spil til Danseledernes legestue!
Fredag den 4. marts holder ”Djurslands Danseledere” igen legestue på Langhøjskolen i Vivild. I februar
2020 var det 17 gang denne legestue blev afhold, men så kom coronaen og i 2021 blev den aflyst. Nu kan
den atter afholdes, og så kan vi fra Lauge komme til at spille igen.
Fem danseledere har sat danse sammen til et fælles program og det ligger klar og bliver sendt ud, så snart jeg
får din tilmelding. Meld dig gerne hurtigt, så jeg ikke skal bekymrer mig om at vi kan klare opgaven. Der ligger en liste fremme på Laugs- og sammenspilsaftnerne, men du kan også ringe eller sende en mail til mig.
Sig til, hvis du vil være forspiller på en del af programmet. I de senere år har danseledernes egne spillemænd
spillet for på dennes dansesæt. De 5 danseledere er i alfabetisk rækkefølge: Asta Jensen, Birthe Spens, Jette
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Wulff, Kurt Pedersen og Kresten Ringberg. Det plejer at været en festlig aften, da der kommer mange dansere fra egnens folkedanseforeninger. Danserne tager selv deres kaffe med, og det gør vi også.
Ved denne legestue samles vi først ved 19. tiden, så det er vigtigt at få kigget på programmet inden.
Indtægten fra legestuen deles mellem danselederne og Lauget og det kan bl.a. bruges til
kurser mm. så ud over hyggen ved at være sammen, er der et godt formål med legestuen
Lauget holder spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus den 18. marts.
Fannerup Forsamlingshus er reserveret fra kl. 14, så vi kan nå at spille sammen inden aftenens bal. Vi starter med at drikke den medbragte kaffe/te ved 14.30 tiden hvorefter vi øver på legestueprogrammet. Senere
spiser vi den medbragte aftensmad.
Sidste år måtte vi aflyse ballet pga. corona og dengang havde Karsten Molbech fra
folkedanserne i Ørum Borgerforening sagt ja til at stå for programmet og lede dansen.
Karsten er stadig parat til det, og han har igen sammensat programmet. I slutningen af
februar vil der blive sendt indbydelse ud til foreningerne.
Sæt kryds i kalenderen ved datoen allerede nu. Det er dejligt, hvis vi kan stille med et stort orkester. Meld dig
til mig, eller skriv dig på listen på en spilleaften, så sender jeg danseprogrammet.
Giv besked, om du vil være forspiller på en del af programmet.

Lørdag d. 30. april kl. 9.30 - 16.00. - Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa

Instruktør er Rasmus Grams-Nielsen fra Odense.
Kom og vær med til en helt forrygende dag i selskab med andre spillemænd.
Prisen er 395 kr. for undervisning, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe
Tilmelding senest d. 10. april 2022. www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202211448013

Lørdag d. 19. november kl. 9.30 - 16.00. - Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa

Instruktør er Mette Kathrine Jensen Stærk.
Er du interesseret i at deltage i Store Spilledag, så læs hvad Ove Andersen skriver:
Kære spillefolk! Den store spilledag selv ligger i Viborg. Vi sigter på starten af
april, men datoen er endnu ikke konfirmeret.
Vi øver i Randers lørdag, den 12. februar 2022. Sted: Randers Musikskole, Mariagervej 8, 8900 Randers. Parkering: Ind ad Fabersvej og til højre ned på den store P-plads bag ved Værket. Husk P-skive å den slags
Kl. 9.30 Fælles kaffebord (Ove bager og medbringer rundstykker)
Kl. 9.00 - 16.00 Musikalsk slid og slæb samt hengivelse og - rykkelse afbrudt af diverse spise-, ryge- og
tissepauser. Medbring selv kaffe/the til om morgenen og hele dagen + madpakke, øl, vand og brændevin.
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