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Laugsaftner den 11. april og 9. maj 2019. 

Hanne Eriksen og Kjeld Nørgaard kommer til Grenaa de 2 laugsaftner, for at spille med os. 

 

Vi skal spille nogle af de melodier de bruger i Spillemands-

lauget Østjyderne og som de to godt kan lide at spille. De har 

sendt noderne til mig og jeg videresender dem til alle i Lau-

get, så I kan skrive dem ud. De ligger i Drop Box, og linket 

står herunder og på e-mailen. Skulle det ske at du har pro-

blemer med at åbne, så har jeg samtidig vedhæftet noderne. 

 

Mon ikke vi bliver rigtig mange til at spille de 2 aftner. KL 

 

 Tag også ”358” bind I og II. 

Link til Drop Box 

https://www.dropbox.com/sh/u9olhec9jyumokf/AADfFThlR-LEWIneT1t_8Yhja?dl=0 
 

 

 

Sammenspilsaften torsdag den 25. april. 

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

20 Polonaise  360 Hambo 

213 Tækkemandens Tretur 480 Lars Kusk’s Firtur 

249 Menuet 671 Vals fra Langeland 

250 Menuet L 90 Mazurka 

251 Kalkmandens Vals  L 94 Skeppare Scottish 

252 Kræn skippers Firtur L 154 Skinbraka med Lurku 
 

Jeg har en forenklet udgave af nr. 249/Menuet og 251/ Kalkmandens Vals. Sig til hvis jeg skal sende den til 

dig. Sig også til hvis der er melodier du ønsker vi skal spille på sammenspilsaftnerne. KL 
 

 

 

Lauget spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus den 15. marts. 

Seksten fra Lauget mødtes allerede om eftermiddagen og hyggede sig med sammenspil og opvarmning. 

 

Kl. 19. 30 kom danserne og de kunne 

danse ud til “Fædrelandspolka”. Heref-

ter gik dansen lystigt til kl. 23.00 kun 

afbrudt af en kaffepause. Else Margre-

thes mand Karsten, var så venlig, igen 

at komme med varm aftenkaffe til os 

og Ester bragte hjemmebagt kage. Tak 

for det! Da jeg skrev en tak til Karsten 

svarede han flg.: KL. 

 

 

 En Rundrejse 

 Fiirtuur 

 Hans hans Vals 

 Harrin Jenkka 

 Jubilæumsmarch til Alta Spelmandslag 

 Østjydernes Jubilæums Schottish 2 

 Trekant 

 [Trekant] 

 [Vals] 

 4 Tuur 

 Øl Peter. Trippe Vals 
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Hej Karen 

Jeg er meget glad for at få lov til give lidt igen for al den 

dejlige musik og gode humør i kommer med. 

Så tro mig, jeg har stor glæde ved det. 

Med venlig hilsen Karsten 
 
 

 

Laugets spillemandskursus med Jan Ilsø 
 

Vi var 18 tilmeldte til Jans kursus og det blev en dejlig spilledag, En oversigt 

over vestjyske melodier fra ”358” var blevet sendt ud på forhånd, for Jan havde 

gjort sig mange tanker om indholdet. På dagen fik vi mange gode tips til forbed-

ring af vores spil, så musikken kunne blive mere levende og dansevenlig. Alene 

at høre Jan spille var inspiration til at forandre sit eget spil. Undervisningen var 

vældig godt planlagt og dygtigt gennemført.  
 

Efterfølgende har vi fået en kursistopfølgning med alt det vi gennemgik samt et 

par løse noder, som vi havde arbejdet med. 
 

Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne på kurset og det viser 

sig, at Jan også havde en udbytterig dag for han skrev følgende til mig:.  
 

Hej Karen: Tak for sidst. Du og de andre i organisationsdelen gør det rigtig godt og fik samlet en flok kur-

sister, der både kan og vil spille – og som samtidig rummer meget andet end det. Venlig hilsen Jan 
 

Også en stor ros til Grenaa Idrætscenter og Campus Djurslands Sportscafé der gør alt for at servicere os.KL 
 
 

 

Sommerafslutning i Lauget 

På bagsiden af Laugsbladet står kalenderen for næste halvår, og i blad nr. 86 står der, at vi holder 

sommerafslutning torsdag d. 13. juni. Imidlertid har vi været nødt til at rykke datoen en uge til-

bage til torsdag den 6. juni. Grunden er, at forskellige foreninger øver den aften til Gjerrildstævnet 

lørdag den 15. juni, og her er mange af Laugets spillemænd involveret.  
 

Der er igen åbent hus hos Niels på Ålsrodevej nr. 105, og der vil komme nærmere in-

formation til maj. Men ret nu datoen til den 6. juni. KL 
 
 

 

En opfordring til at evaluere vores spil fra kurser og laugsaftner. 

Jeg har nu været med på nogle spillekurser og også laugsaftner med Ove Andersen men savner, at vi i Spil-

lemandslauget efterfølgende snakker om og gennemspiller nogle af de ting, som vi har været igennem på 

kurset og laugsaftnen, altså en evaluering. 
 

Både for at fastholde det vi lærte, og om vi formår at bruge det, uden kursusleder. Om vi er så godt sam-

menspillet, at vi kan bruge elementer eller alt vi lærte, når vi spiller til legestue, både for at krydre melodi-

erne, men også for at "løfte" danserne. 

Anton 

 

 

 

 

 

Mange hilsner fra Karen 

 

! 
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