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Julelegestuen den 29. december. 

En hyggelig eftermiddag og et godt sammenspillet orkester på 13 del-

tagere. Der blev hygget med medbragt eftermiddagskaffe og aftens-

mad, og da legestuen startede kl 19.30 var salen fyldt med omkring 60 

dansere. Jette Wulff sørgede for at holde gang i dansen og Fannerup 

Folkedansere sørgede for det praktisk med borde og stole samt et læk-

kert kaffebord til spillemændene. Tak til Fannerup Folkedanseres be-

styrelse, der også havde sørget for at julepynte salen. KL 
 

 

 

Sammenspilsaften torsdag den 10. januar. 

Selv om programmet blev udsendt i december bringer jeg det igen, så man ikke behøver at lede i bunkerne. 
 

Melodierne står i nummerorden og ikke i den rækkefølge vi skal spille dem. 
 

120 Mollevit, Ærø  280 Kontrasejre, Odsherred 

157 Kontrasejre, Nr. Radsted  441 Pigernes Polka 

213 Tækkemandens Tretur  677 Sønderhoning I – V 

221 Engelsk Kvadrille  L 30 Brøndums Hopsa 

263 Udøbt, Tre ting  L 103 Vals nr. 55 
 

Har du ønske om melodier vi skal spille, så giv mig et praj. KL 

 

 

Laugsaften torsdag den 31. januar. 

Ove Andersen kommer og spiller med os på laugsaftnerne i 

januar samt d. 21. februar og 14. marts. Her er en liste over 

de melodier vi har spillet i 2018.  
 

 Medbring de udleverede noder hver gang, for 

måske skal der arbejdes med dem igen. 

 Tag også Laugsmappen, ”358” bind I og II 

samt P. Madsen med. 
 

 

 

 

  2018 

løs L 119 Firtur I og II fra Ribe 

løs L 196 Hambo fra Boda 

løs L 200 Ringlender e. Sven-Pålsa 

løs L 199 D-Dur Polska 

 274 Vals Sekstur 

løs  Polskdans no. 49 e. Jens Millersen 

løs  En bonde 
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Danseledernes legestue fredag den 22. februar. 

Så er der igen legestue på Langhøjskolen i Vivild og det er 16. gang vi samles om den. I år medvirker 8 

danseledere og Jette Wulff har samlet deres danse i et program. Vi fra Lauget spiller selvfølgelig til dansen 

og du kan få programmet, så snart du tilmelder dig. Ved denne legestue samles vi først ved 19. tiden, så det 

er vigtigt at få kigget på programmet inden. 

 

Meld dig gerne hurtigt, så jeg ikke skal bekymrer mig for, om vi kan klare opgaven. 

Der ligger en liste fremme på Laugs- og sammenspilsaftnerne, men du kan også til-

melde dig ved at 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 dog spillet for 

på dennes dansesæt. De 8 danseledere er i alfabetisk rækkefølge: Asta Jensen, Birthe 

Spens, Hanne Pedersen, Hans Jørgen Madsen, Jette Wulff, Karen Lindballe, Kurt Pe-

dersen og Kresten Ringberg. Det plejer at været en festlig aften, da der kommer mange 

dansere fra egnens folkedanseforeninger. 
 

Overskuddet fra arrangementet bruges til kurser for spillemænd og danseledere. Ud 

over hyggen er der derfor også et godt formål med legestuen 
 
 

 

Fanø kursus i Århus Folkemusikhus lørdag d. 23. februar 2019 
Viborgvej 53 i en sort bjælkehytte Den ligger ved siden af den store røde bygning (lige efter Vestre Kirkegård). 

Jæ Sweevers kommer og holder kursus i Fanø musik og dans. 

Program:  

Spille kursus: 10 til 13, pris 50,- kr.  Frokost 13:00 til 14:00 

Dansekursus: 14 til 17, pris 50,- kr. 

Bal: 20:00 til ? Jæ Sweevers spiller op til bal. 

Bal Entre: 75,- Kr. for medlemmer. 100,- Kr. for ikke medlemmer. 

Unge under 25 år gratis adgang. Alle er velkomne.  
  

Jæ Sweevers består af Peter Uhrbrand, Ole Mouritzen, Jens Mouritzen og 

Kirstine Uhrbrand. Endvidere kommer der også en erfaren danse instruktør. 
 
 

 

Spillemandslauget Djursland–Mols indbyder til spillemandskursus i Grenaa 

Lørdag d. 16. marts 2019 kl. 9.30 - 16.00. i Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa 
 

Instruktør er Jan Ilsø, Finderup, Skjern. Jan spiller harmonika og spiller blandt 

andet for Ringkøbing Amts opvisningshold. Hans baggrund er spil til folkedans. 

Musik som samtidig også gerne må lyde godt. Desuden gerne med variation, som 

både skærper os selv og gør danserne mere opmærksomme på, at bruge musikken 
 

Kurset henvender sig til alle spillefolk, som interesserer sig for spil til dans. På 

kurset skal vi arbejde med melodierne og få dem til at ”virke” - ud fra den besæt-

ning vi nu er, og de idéer der opstår. Vi skal også arbejde en del med roller mel-

lem de forskellige instrumenter og de personlige egenskaber. 
 

Materialet bliver en blanding af ”358” og nogle løse noder. Du får en bruttoliste på forhånd. Der bliver også 

plads til at foreslå netop den melodi, som du interesserer dig for. 
 

Pris: Kr. 375,- kr. I prisen er medregnet undervisning, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe 

Tilmelding Senest d. 16. februar 2019 på www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201911443012  

 

 

Mange hilsner fra Karen 
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