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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 8, august 2016. 
 
 
Indhold: 

• Laugsaftner 

• Sammenspilsaftner 

• Spillemandskursus 

• Hjemmesiden 
 

Laugsaftner 
Det er blevet august, og vi tager fat på efterårets 5 Laugsaftner den 25. Emnet er Mols musik fra P. Madsens 
nodebog og ingen er bedre end Lisbeth Hjort til at stå for det. Jeg citerer hvad Lisbeth skrev i Laugsblad nr. 
81. 
 
”Mine mange, mange timer ved siden af Niels Viggo og violinen i mange forskellige sammenhænge, hvor 

der kunne gå sport i at spille synkront, har påvirket mit dansespil – sammen med viden og erfaring fra utal-

lige kurser og spilleopgaver.” 

 
Og videre: ”Vi skal spille fra Laugets Mols-nodebog – både nogle af de melodier, som mange af os kender i 

forvejen, og nogle af de andre (en enkelt ”helt ny”). Vi sætter fælles becifringer på, og der er 2. stemmer til nog-

le af dem. Men min kæphest er jo rytmisk melodispil – så vi skal også lege lidt med fælles frasering – med bue, 

mellemgulv, bælg og basspil (også på harmonika)”. 
 

! Husk at du som medlem af Lauget får en nodebog og en cd med musikken, så længe lager haves. 

Her er en liste over melodierne samt programmet til den 25. august. Listen er også lagt på hjemmesiden 
 

August: 
 
Juletræ Vals 
Mazurka  
Polka nr. 51, 66, 67b 
Vals (i A-dur) 
Vals nr. 50 
Præsentation af ”ny” polka. 
 

Derudover: 
Ane Kjærstine Vals  
den ”nye” polka  
Klinkevals 
Kvindens Galop 
Polka nr. 93 
Sagfører Thorups Jubilæums Polka 
Sex Tur nr. 90 
Tyrolervals nr. 36 og 87 
Vals Forkert 
Wals 
Wienervals 

Fra hans nodebøger: 
Hopsa (nr. 67 c) 
Kors Firtur 
Sex Tuur nr. 18 
Svensk maskerade 
Trommel Vals 

 

Sammenspilsaftner 
Torsdag den 15. september holder vi generalforsamling og derefter er der fællesspil hvor vi på skift foreslår 
nogle spillenumre. Den første egentlige sammenspilsaften er derfor torsdag den 27. oktober. Har du ønsker 
om numre der skal spilles, så giv mig et praj og gerne i god tid. Jeg vil så lave et program og rundsende det. 
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DGI Østjyllands ”Novemberkursus” afholdes den 23. oktober på Lindegården i Mørke 

Det er søndag den 23. okt. 2016 kl. 09:00 til 16:00 med tilmeldingsfrist den 3. oktober. 
Instruktør er Pia Nygaard som vi kender rigtig godt da hun har været forspiller på laugsaftnerne i 3 perioder. 
DGI’s hjemmeside er ikke helt opdateret, men der vil snarest komme de relevante oplysninger så man kan 
tilmelde sig. 
 
I øvrigt udkommer DGI Østjyllands ”Håndbog” engang i eftersommeren. Her kan man læse om kurser og 
foreningsarrangementer og her vil der også være tilmeldings link. 
 

 

Spillemandslauget Djursland–Mols 
indbyder til spillemandskursus i Grenaa 

 

Lørdag d. 19. november 2016 kl. 9.30 - 16.00 på Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, Grenaa 
Lokalet kan meget vel blive et klasseværelse på 10kcd som ligger i forbindelse med cafeteriaet på 1. sal. 
 
Instruktør er Stig Christiansen, Daugaard. 
 
Tema: Folkemusik - Sammenspil 
Stig skriver: ”Vi skal på dette kursus arbejde med sammenspil i et spillemandsorkester. Til kurset har jeg 
valgt nogle af mine favoritmelodier og arrangementer, som alle er arrangeret for violin, harmonika, klarinet, 
bas og fløjte. Melodierne bliver en dejlig blanding af polkaer, vals, trekanter mv. Lytte- og dansevenlig mu-
sik. Jeg ser frem til en rigtig hyggelig dag med god og velklingende spillemandsmusik. 

Noder fremsendes før kurset 
 
Pris: 315,- kr. Tilmelding senest d. 30. oktober 2016 på www.dgi.dk/201609443002  
 
I prisen er medregnet undervisning, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe 

Oplysninger: Nærmere oplysninger om dette kursus kan fås ved henvendelse til Karen Lindballe, tlf. 86 32 56 
02 – 61 14 77 67 eller DGI Østjyllands kontor tlf. 22 13 81 80 
 

 
Kig engang imellem på Laugets hjemmeside for der sker af og til ændringer. http://www.spillemandslaugetdjurslandmols.dk/  

 

• Der bliver løbende lagt billeder ind af de sidste arrangementer vi har deltaget i, og det sker, at der 
kommer en ny liste med laugsnumre. 

• Nu skal aktivitetskalenderen, som folkedanseforeningerne er med til at sende indhold til, snart for-
nyes. 

• Under punkterne ”Lauget” og ”Laugsaftner”, nu: ”Laugs og sammenspilsaftner” er der tilføjet tekst. 
Det er for at uddybe punkterne, og af hensyn til eventuelle nye medlemmer, så de får mod og lyst til 
at komme i Lauget. 

 
Laugets hjemmeside kan ikke blive super aktuelt da alle nyheder først skal samles og sendes ud til Maiken 
som så lægger det ind på siden. Desværre kender vi ingen i Lauget som kan ajourføre den. Derimod kan 
hjemmesiden være en appetitvækker til publikum der søger oplysninger om spillemuligheder, og nyheds-
brevet her, supplerer hjemmesiden for Laugets medlemmer så I kan være opdateret. 
 

 
Mange hilsner fra Karen 


