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Laugets medlemsliste 2022

Laugsaften den 21. april
Laugsaftnen med Ove den 21. april er den sidste i foråret, men han kommer gerne igen til efteråret.
Ved laugsaftnen den 24. marts spillede vi ”I skovens dybe stille ro” og
”Gånglåt e. Skoma’rfar” i lang tid, smukt og i forlængelse af hinanden. Så gik vi over til den mere markante danserytme i ”En Skærsommernatsdrøm”. Det gjaldt om at få præciseret hoptrinnene i første
reprise og det romantiske i anden reprise.
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Ben ud i haven
Kædevals
Hoftur, Møn
Firtur, Vejle
Berliner Kontra
Lars Kusk’s Firtur
Kjærlighed forudan Strømper
Den gl. Trekant m. 4 par
Trekanter
Sønderhoning nr. III :/25 – 40/:
Sønderhoning, Jeg lukked op
Fannik,

Det spillede vi den 24. marts.
I skovens dybe stille ro
løs
Gånglåt e. Skoma’rfar
løs
En Skærsommernats-drøm 209
Den med gabet i
115
Furubums Polska
løs

På opfordring spillede vi nu ”Den med gabet i” og her var der
meget at arbejde med. Først menuetdelen og siden, og især, de 2
første repriser der udmærker sig ved en meget markeret rytme til
gangtrin. Vi måtte alle ud på gulvet og danse både menuet og
rytmiske gangtrin, mens Ove sang højt og energisk til.
Sammenspilsaften den 28. april
Da der kun er én uge til sommerdanseaftenen på Østre Skole foreslår jeg, at vi spiller udvalgte numre fra dette danseprogram. KL

Sommerdans i DGI Østjylland
DGI Østjylland afholder 5 Sommerdanseaftner her i foråret, og Lauget skal stå for et torsdag den 5. maj.
Det er i festsalen på Østre Skole. Folderen med alle sommerdanseprogrammerne er i sendt videre til jer i
Lauget, og alle er velkomne til at møde op og spille.
Jeg (KL) har lavet programmet og står for dansen, det står på side 6 i folderen.
Mon ikke der er nogen fra egne rækker, der melder sig til at stå for forspillet! Det
vil jeg godt vide, så giv mig gerne besked!
Spillefolk skal ikke betale for at være med og der er ingen tilmelding, men hvis du
regner med at komme vil jeg gerne have et praj, så jeg ved om der bliver et orkester.

Spillemandslauget Djursland-Mols holder spillemandskursus i Grenaa med Rasmus GramsNielsen lørdag d. 30. april 2022 kl. 9.30 - 16.00
Husk tilmelding senest d. 10. april 2022
Tilmelding

www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202211448013

april 2022 - Karen Lindballe, Hornsleths Allé 17b, 8500 Grenaa. Tlf.: 86 32 56 02 – 61 14 77 67 - E-mail 17b@stofanet.dk

Hilsen fra Manny
Kære "Spillemand"
Nu er det nye program for "Thyregodtræf 2022" lørdag den 8. oktober klar. Se de nye tilbud lørdag aften det bliver spændende. Håber vi ses lørdag d. 8. oktober til en festlig og lærerig dag.
Vælg det hold, der passer bedst til dig:
Traditionel Spillemandsmusik for alle Michael Sommer, Århus, violin
Musik fra Fanø – gehør, let øvede For alle Peter Uhrbrand, Fanø, violin, Ove
Søgaard, Fanø Klaver
Irsk folkemusik For alle Christopher Davis Maack, Kalundborg, violin
Harmonikainspiration og sammenspil. For alle Frey Thyrré Klarskov, Ringe,
harmonika
Harmonikanørderi Teknik for Knapharmonikaer Justine Hald Boesen, harmonika
Inspiration og sammenspil. For blæsere Benjamin Bech, Odense, klarinet
Spil til dansekursus – danse fra Vestkysten. For alle Ole Emig, Jelling, violin

FESTiRIBE er et STÆVNE FOR DANSERE OG SPILLEMÆND
- en dag i folkemusikkens og -dansens tegn. Lørdag d. 11/6 2022
Folk fra nær og fjern mødes for at være sammen en hel dag om at spille og danse - og råhygge!!
RIBE DANSE- og SPILLEMANDSLAUG står for arrangementet. https://www.ribelaug.dk/

Laugets medlemsliste for 2022 er skrevet færdig og den er vedhæftet mailen sammen med
dette Laugsnyt. Vil du tjekke dit navn mm. og melde tilbage til mig, hvis der er fejl, eller der
er sket ændringer. KL
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