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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 9., september 2019 
 

Indhold: 

 Laugs- og sammenspilsaftner 

 Generalforsamling 

 Dans og spil i Baunhøj Mølle 

 Spillemandskurser DGI Ø og DGI 

 Jysk på Næsen 

 Kom folk: DANS 2019 
 
 

 

Laugsaften, torsdag den 26. september. 

Ove Andersen kommer igen og spiller med os i de kommende måneder. Ove er altid inspirerende og vi læ-

rer nyt hele tiden. 

 

Hvis du har ønsker om, eller ideer til melodier eller noget spilleteknisk vi kan arbejde med på Laugsaftnerne 

er du velkommen til at sige det til mig, så vil jeg skrive til Ove og foreslå det. I øvrigt kan vi også snakke 

om det til generalforsamlingen. 
 
 

 

Laugets generalforsamling 

Indkaldelse, beretning og regnskab er sendt ud til alle medlemmer den 28. august, så jeg håber du har mod-

taget det i den mailboks. 

Mød op, så vi kan få en god snak om hvordan det går i Lauget, og hvad vi 

kan gøre for at der kan ske udvikling. Måske har du gode ideer til nyskabel-

ser, så kom frem med dem denne aften.  
 

Det er torsdag den 12. september kl. 18.30. Hvis du vil deltage i fællesspis-

ningen, så kom kl. 17.30, men husk at meddel det til mig senest den 9. sep-

tember. Karen L. 
 
 

 

Folkedanserbal i Baunhøj Mølle 

Kulturnatten i år bliver fredag 27. september, og 

vi er igen blevet inviteret til at spille til dans i 

møllen mellem kl. 19:00 – ca. 21:30. Alle i Lau-

get er velkomne til at spille med og det plejer at 

blive en festlig aften. 
 

Meld dig til mig, gerne på mail, eller skriv dig 

på listen der ligger fremme når vi mødes på 

Østre Skole. 
 

Har du lyst til at være forspiller så sig også det, senest den 15. september. Jeg laver programmet og står for 

at formidle dansen. Møllelauget plejer at sørge for drikkevarer/kaffe og kager til spillemændene. Karen L 
 
 

 

DGI Østjyllands arrangerer en opfølgning af “Noder på Tablet” på Lindegården i Mørke lørdag den 28. sep-

tember 2019. Læs om det og tilmelde dig her: www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201911443016  
 

 

Kursus for Spillemænd på Lindegården i Mørke søn. d. 20. oktober kl. 09:30 til 16:30. Samtidig er der 

kursus i folkedans: www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201911443011  

Indhold: Mie Dalgårds og Ole Kjærs melodier. Instruktør: Jørgen Nickelsen 
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Spillemandslauget Djursland-Mols holder spillemandskursus med Rasmus Nielsen fra Odense. 

Lørdag den 16. nov. 2019 kl. 09:30 til 16:00 i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenå.  Pris 375 kr. 

Rasmus er uddannet på konservatoriet med folkemusik som speciale og har siden han var barn beskæftiget 

med genren. Han er opvokset i Århus og har spillet til folkedans det meste af mit liv. Nu lever han som mu-

siklærer og musiker på Fyn. 
 

Kurset giver dig mulighed for at få lidt ekstra melodier på dit repertoire, så du har flere alternativer hvis du f.eks. 

skal spille en schottish, vals eller polka. Udover dette vil vi beskæftige os med "det ekstra". Det der lige løfter ni-

veauet af dansemusikken og gør danserne lidt gladere. https://www.dgi.dk/arrangementer/201911443013. 
 

 

Spillemandskursus i Oksbøl - Fredag den 4. okt. kl. 19:00 – søndag den 6. okt. 16:00 

Blåvandshuk kursuscenter og Danhostel, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl. 
 

Læs mere her: https://www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/201911443002#/collapseinstruktoer 

Pris for medlemmer 2425 kr. 

Instruktører er Peter Eget, Annelene Toft Christensen. Kurset afholdes i samarbejde med et Folkedanserkursus. 
 
 

 

Jydsk på Næsen 
Dansk spillemandsmusik gennem 40 år 
Jydsk på Næsen kan i år 2019 fejre 40 års jubilæum. ”Dermed er vi, så vidt vi ved, den ældste aktive spille-
mandsgruppe i Danmark”. 
 

40 års jubilæumskoncert den 3. oktober 2019. Gyngen, Århus 

GYNGEN FLYTTER! ”Det er med stor glæde at vi efter sommeren kan byde velkommen i Gyngens nye lokaler, som kommer til 

at ligge i Folkeoplysningens Hus i FO-byen. Efter 32 dejlige år må vi tage afsked med Mejlgade 53. I FO-byen åbner Aarhus’ nye 

intimscene, hvor vi er spændte på at fortsætte det gode samarbejde med de mange kunstnere og optrædende Gyngen har huset 

gennem tiden.”  

 

Den 6. oktober 2019 afholdes Spillemandsmessen i Åbyhøj Kirke med Jysk på Næsen 

 
 

 

Kom folk: Dans. Lørdag den 28. september 2019 kl. 19.30-01.00 i Stakladen. 

Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, Aarhus N 
 

Musik: -Floating Sofa Quartet- -Kongsted, Thorhauge og Nielsen- -Spillemandslauget Østjyderne- 

Det bedste bal med den bedste musik og det bedste publikum 

på det bedste sted. 

Kom folk: DANS 2019 er klar med programmet for Aarhus Folk 

Festival åbningsbal. Det bliver igen Stakladen, der er rammen om 

en aften, hvor danselysten og glæden ved den dansk/nordiske fol-

kemusik og dans er i højsædet. Her er plads til alle: unge/gamle, 

begyndere/garvede, foreningsdansere og folk fra gaden. Så sæt 

kryds i kalenderen og kom glad. Ballet starter Kl 19:30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra Karen 
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