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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 8, august 2017. 
 

Indhold:  

 Sommerdans på Torvet i Grenaa 

 Laugsaften den 24. august 

 Hobby Messe i Stenvad 

 Laugets generalforsamling 

 DGI Ø holder spillemandskursus 

 Laugets spillemandskursus i Grenaa Idrætscenter 

 ”Kom folk: Dans” 

 Nyt om Laugets Hjemmeside 
 

 

Laugets spil ved Folkedanserforeningen FC’s sommerdans på Torvet  

Fredag den 30. juni startede dansen op, men måtte desværre afblæ-

ses på grund af regn efter en halv time. Danseleder Karen L., de 5 

spillefolk og danserne måtte tage hjem igen. Lørdag den 1. juli var 

vejret bedre og danseleder Birthe Spens og de 6 spillemænd fra 

Lauget lavede et godt folkedansebal. Der var bagagerumsmarked på 

pladsen, så der var meget liv og mange tilskuere. Fredag den 7. juli 

var Birthe Spens igen danseleder og her deltog 9 spillemænd fra 

Lauget. I alt har 12 spillem/k deltaget, så tak for det. Dejligt med 

den store opbakning.  

 

Lørdag den 8. juli var det ”Djurs spil op” med Lisbeth Hjorth, Poul 

Pedersen, Knud Smedegaard og Walther Eriksen der spillede. Jette 

Wulff formidlede dansene. Der var, som de andre gange, også danse-

re udefra og et par børn der dansede med. Der var igen bagagerums-

marked på pladsen og også mange tilskuere. Desværre styrtede reg-

nen ned på et tidspunkt, men vi kunne afslutte i tørvejr. 

 

 

Laugsaften den 24. august 

I august og september er Lisbeth Hjorth vores forspiller og instruktør. Her følger program for august og 

Lisbeth har skrevet lidt uddybende kommentarer om forløbet. 
 

Disse 6 numre skal vi spille med A-klarinetstemmen og skidtspil. Da det kun er få steder klarinetten afviger, har 

Lisbeth tænkt, at vi skal prøve at transponere noderne. Hun laver dog en oversættelse af de aktuelle repriser. 

 

P.M.: 

Polka nr. 66 

Sagfører Thorups polka 

Vals nr. 50 

Mazurka 

Hopsa nr. 67 c 

Kvindens galop 

 

 

Djurslands Hobby og Fritidsmesse på Stenvad Mosebrugscenter. 

Lauget spiller lørdag d. 26. og søndag d. 27. august 2017 fra kl. 10.30 – 11.30. 

Derefter er der opvisning ved Folkedanserforeningen FC fra kl. kl. 11.30 – 12. 

Efter dansernes opvisning giver Messen en bid brød til de medvirkende,  

 

Lauget stiller begge dage med 8 spillefolk og de får snarest tilsendt et program. 

 

 

N.V.M.: 

Jubilæums-promenade march: 

- med 2. st. og med harmonikaer på basstemmen. 

Jubilæums Rheinlænder Polka 
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Der er dog stadig mulighed for at komme med i orkestret, men så skal jeg have en hurtig tilmelding. KL 
 

Dejligt at så mange vil være med til at repræsentere Lauget og skabe reklame for spillemandsmusikken 
 

 

Laugets generalforsamling 

Torsdag den 7. september afholder vi generalforsamling i Lauget og midt i august vil du derfor modtage en 

indkaldelse og en beretning. 

 

Da 2017 er et ulige årstal, er der 3 på valg til bestyrelsen og én af de tre ønsker ik-

ke genvalg. Hvis du har nogen i tankerne der kunne tænke sig at tage et nap med i 

bestyrelsen, eller hvis du selv har lyst, så sig det gerne til én af os. Det er rarest at 

vide det på forhånd. KL 
 

 

DGI Østjylland afholder et spillemandskursus søndag den 22. okt. 2017 kl. 09:30 til 16:30. 

På samme tid og sted, Lindegården, Skolevej 19, 8544 Mørke, afholdes et dansekursus.  

 

Spillekurset er med instruktør Ove Andersen og det henvender sig til alle spille-

mænd - begyndere, let øvede, øvede. 

 

Indhold: Der er forskel på at spille et instrument og at være spillemand. Ove An-

dersen har mange års erfaring i at hjælpe musikere ind i spillemandsverdenen. 

Her spiller man mere, end der står i noden. 

 

Men hvad er forskellen på at spille en polka som melodi og som dans? Hvordan 

får man ”tawet”? Kan danserne hjælpe dig som spillemand, og kan du hjælpe 

danserne? Det er noget af det, som Ove vil arbejde med på dette kursus. Så vil du 

gerne spille til dans eller blive bedre til det, så meld dig og kom og vær med. 

 

Pris: 525 kr. - minus DGI-tilskud på 210 kr. Din pris 315 kr. inkl. frokost/smørrebrød 

Tilmelding: Senest den 24. september 2017 via www.dgi.dk/201709443001 

Oplysninger: Eventuelle spørgsmål kan rettes til Knud Erik Elmann Jensen, Tlf.: 8657 733 
 

 

Lørdag den 18. november kl. 9.30 – 16.00 afholder Spillemandslauget Djursland-Mols et spillemands-

kursus med Bo Skjærbæk  

 

 

 

Bo Skjærbæk skriver om kurset: 

Lette melodier af D.T.S. Bjerregaard – underholdende arrangementer  

Vi skal spille et par af hans mest tilgængelige, lettere værker. Det vil være muligt at 

spille med på mange niveauer og der er stemmer til alle traditionelle instrumenter. 

 

Jeg har udvalgt et par numre – en polka og en mazurka - hvor de originale stemmer 

skal udforskes for at kunne skabe et underholdende arrangement, både for dansere og publikum. 

 

Der vil blive tilsendt noder i god tid med de udvalgte melodier og nogle af de tilhørende stemmer – så man 

kan være forberedt hvis man har lyst. De anvendte noder er hovedsagelig de originale akkompagnementer 

af D.T.S. Bjerregaard (2. violin, 2. violin extra, fløjte, klarinet, trompet, tenorbas og bas). 

 

Bo Skjærbæk, formand for Saugmann Bjerregaards Fond, dansespillemand på harmonika og cello, medlem 

af Jelling Spillemandslaug, gymnasiemusiklærer.  

NB. Der kan ses og høres et eksempel på et af kursets numre på min hjemmeside under Nyheder: Spille-

mandskursus i Grenaa, I klingende Mønt, Polka Klik her: (musik, node side 10).

mailto:17b@stofanet.dk
https://www.dgi.dk/201709443001
http://www.saugmannbjerregaardsdatabase.dk/skjaerbaek/HeltAlene/504_iklingendemont.mp3
http://www.saugmannbjerregaardsdatabase.dk/Fonden/Haefter/37/index.htm
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Der vil blive sendt indbydelse ud snarest, men du kan allerede nu tilmelde dig til: 

DGI Østjylland på www.dgi.dk/201709443002 Senest d. 22. okt. 2017 

 

 

Nyt spændende initiativ 
Kjeld Nørgaard og Hanne Eriksen fra Spillemandslauget Østjyderne arrange-

rer en aften, der tiltrækker både traditionelle folkedansere, de der danser når 

lejligheden byder sig, samt spillefolk. Det kommer til at foregå i Studenterhus 

Aarhus’ store sal ”Stakladen”. Begivenheden arrangeres af Spillemandslauget 

Østjyderne i samarbejde med Aarhus Folk Festival og præsenteres som folkfe-

stivalens åbningsbal. 

 

Der skal komme tre orkestre. Først skal der komme nogen, som i forvejen er 

kendt blandt mange af foreningsfolkedanserne og som spiller et repertoire der 

læner sig op af et almindeligt legestuerepertoire. Her skal der også være lidt 

kortfattet instruktion. 

 

Så skal der komme nogen, som er kendt af, og jævnaldrende med, de unge me-

re uorganiserede dansere. Men stadig et orkester som spiller almindelig tradi-

tionel dansk folkedans. Og til sidst skal der komme et orkester der spiller ny-

komponeret og nyfortolket musik, men stadig musik som vi vil opfatte som 

musik til folkedans. 

 

Først spiller ”Spillemandslauget Østjyderne” kl 19:30 - 20:30. Så spiller Mads 

Hansens Kapel. Og til sidst spiller Trolska Polska. Det hele kommer til at fo-

regå lørdag den 30. september 2017 kl 19:30 – 01. 

 

Find begivenheden ”Kom folk: Dans” på Facebook. Hvis du gerne vil høre mere om arrangementet kan 

du skrive til hanne@folkekultur.dk  eller kjeld@mykor.dk Vi er meget spændte på, hvordan det går. Det kan 

I læse om i et senere nummer af ”Trin & Toner”. 

Kjeld Nørgaard og Hanne Eriksen 
 

 

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. Her kan bladres. 

 Kalenderen, Nyhedsbrevet her og Laugsbladet, ligger på hjemmesiden så du kan være opdateret. 

 Under kursustilbud er et godt overblik over kommende kurser og link, så du hurtigt kan tilmelde dig 

 Under kommende arrangementer er der billeder og uddybende tekst til en hurtig orientering. 

 Under punktet ”Laugs og sammenspilsaftner” er der en uddybende tekst af hensyn til eventuelle nye 

medlemmer, så de får lyst til at komme i Lauget og spille. 

 Der er Links til andre spillemandsgrupper, folkedanseforeninger, nodesamlinger og meget mere, 
 

Laugets hjemmeside er nu super aktuelt, da alle nyheder samles og lægger ind på siden af webmaster Niels 

Holm Larsen. Hjemmesiden er en appetitvækker til publikum og Laugets medlemmer, der søger oplysninger 

om Lauget og dets spillemuligheder. KL 
 

 

 

 

♫ 

Mange hilsner fra Karen 
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