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 Laugets eget spillemandskursus til april 

 DGI Østjyllands håndbog. 
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Sammenspilsaften. 

Skolerne åbner den 5. januar og der er 

sammenspil i Lauget på torsdag den 6. 

Vi passer på hinanden! 

Der er mange melodier på programmet, 

men en del har vi spillet før og så er der 

efterhånden kommet lidt flere på. Vi tager 

dem vi kan nå. KL 
 
 

 

Laugsaften. 

Laugsaftnen den 9. december 2021 med Ove som forspiller, var som altid inspirerende. Her er en liste over 

de melodier vi spillede den aften. 
 

Vi øvede os på: 

 at få en god danserytme i de 2 første melodier. 

 at spille Lille Lise som sang, mazurka, vals, hop-

sa, og hambo 

 at få en god valserytme i sidste reprise af Kontra-

sejre fra Langeland. Derefter spillede vi de andre 

repriser rytmisk til de trin der nu skulle bruges. 

Jeg henviste også til Perpendikken Nr. 427, som 

også har forskellige trin til den samme melo-

di/reprise. Vi talte også om hurretrin og spillede 

”rundt” til dem. 

 at spille forenklet til reeltrin i Napoleon som er en svær melodi. 

 og afsluttede med at spille en tidligere indlært Furubums Polska 
 

Ove Andersen fortsætter med at komme til Grenaa de næste 4 måneder i 2022. Første gang d. 27. januar og 

siden den 24. februar, 24. marts og 21. april.  
 

Medbring de udleverede noder hver gang, for måske skal der arbejdes med dem igen. Tag også 

Laugsmappen og ”358” bind I og II med. KL 
 

 

 

 

Nr. Melodi 

L 9 Mads Enggaards Hamborger 

L 164 Bette Vals 

 Lille Lise på gehør 

431 Kontrasejre fra Langeland 

367 Napoleon 

Løs Furubums Polska 
 

Nr. Melodi Nr. Melodi 

17 Matrosdans L 22 Hopsa fra Salling 

116 Kontra med Mollevit L 54 Chr. Madsens sølvbryllupsv. 

272 Ottemandsdans L 154 Skinbraka med Lurku 

637 Den gamle Tretur med 4 p. L 157 Troll polskan 

668 Vals fra Lille Velling L 162 Hamborger 

Løs Menuet nr. 12 fra Lolland L 196  Hambo fra Boda 
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Husk Thyregodtræffet. 

Det er som sædvanlig lørdag i uge 7, den 19. februar 2022. 

Du kan opleve masser af spillemandsmusik, folkedans og hyggeligt samvær. Der er 

undervisning i grupper og orkesterspil, og dagen slutter med folkedansebal, hvor en 

stor flok spillemænd spiller op. 

 

Hent invitation og tilmeldingsskema på ”Spillemandskredsens hjemmeside: Spille-

mandskredsen - Syddanmark eller giv mig et praj, så sender jeg den til dig. KL 
 

 

 

 

 

 

Lørdag d. 30. april kl. 9.30 - 16.00. - Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa 
 

Instruktør er Rasmus Ringtved Nielsen fra Odense 

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

Prisen er 375,- kr. og heri er medregnet undervisning, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe 

Kurset bliver slået op på DGI’s hjemmeside efter nytår og tilmeldingen er senest søndag d. 10. april til DGI. 
 
 

 

DGI Østjyllands håndbog 
Idrætskoordinator Ulla Smidt Dahlmann fra DGI Sydvest har nu udsendt ”Håndbog” 

for 2022 med de arrangementer der foreløbig er fastsat. 

 

Selv om en del måtte aflyses i 2021, er man optimistisk og tror på, at 2022 bliver et 

mere ”normalt” år. Foreningsfolderen med arrangementer for 2022 er i hvert fald nu 

udgivet og den er videresendt til Laugets medlemmer. 

 

Der er bestilt et lille antal foldere i papir til Lauget og når jeg har fået dem tilsendt, 

kan de fås når vi mødes til Laugs- og sammenspilsaftner. KL 
 

 

 

Svantes Viser – fortællinger og fortolkninger 

I 2022 er det 50-året for udgivelsen af Benny Andersens bog “Svantes Viser”, 

og tirsdag d. 11. januar 2022 ville formand for Højskoleforeningen Kenneth 

Sørensen have trådt ud på “de skrå brædder” i Kulturhuset Pavillonen, for at 

synge sine egne fortolkninger af “Svantes Viser”. Han skulle akkompagneres 

af to dygtige spillemænd Torben Møller og Flemming Sørensen. 

 

Desværre har corona sat en stopper for det, og det er blevet aflyst. Forhåbentlig bliver der snart sat en ny da-

to, så hold øje med Højskoleforeningens hjemmeside: www.højskoleforeningen-ks-grenaa.dk  
 
 

 

Mange hilsner fra Karen 
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