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Laugsaften, torsdag den 25. august. 

Det er sæsonens første Laugsaften, og vi skal arbejde med sønderhoninger og 

sønderhoningsæt. 

 

Hvordan får vi afsluttet en sønderhoning og samtidig orientere orkestret. Vi de-

ler forspiller rollen så flere kan prøve. 
 

Else Margrethe ”Sorte” nodesamling er nu udvidet med en ”Folkedans II”, som er 

en samling Sønderhoning og Fannik melodier mm. 
 

Samlingen bliver udgangspunkt for Laugsaftnen. 

 
 

”Folkedans II” blev udsendt til alle pr. mail den 1. juni. Der er 96 melodier i samlingen på 3 filer med bl.a. 

en indholdsfortegnelse. KL 
 

 
 

 

Laugets generalforsamling 

Torsdag den 8. september afholder vi generalforsamling i Lauget på Kattegatskolen, Østre Skole, og i slut-

ningen af august vil du derfor modtage indkaldelse med dagsorden og Laugets beretning på mail. 
 

Hvis du har skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 

10 dage før generalforsamlingen afholdes. 
 

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 udvik-

ling. Her tænkes bl.a. på laugsaftner og sammenspilsaftner med indhold og instruktører. Hvordan kan vi gø-

re Lauget mere kendt, så flere får lyst til at være med. Måske har du ideer til nyskabelser, så kom frem med 

dem denne aften.  

Sæt kryds i kalenderen ved torsdag den 8. september. KL. 

 

 

Lørdag den 30. juli var der 6 fra Lauget der havde sagt ja til at spille ved festivalen. Vi 

havde i forvejen været samme 3 gange for at snakke program og øve os på sammenspil-

let. Det var Aksel, Vivi, Niels, Karen, Ester og Peder  

 

Vi blev godt modtaget og placeret på ladet af en vogn, der i dagens anledning 

var blevet udvidet til ca. 9 m². Vi spillede i ca. 1½ time for det store publikum 

som sad eller stod på den store græsmark og vi sluttede ved 16 tiden med at 

spille til den lokale sang ”Sangen til Mols”. Det var en rigtig god oplevelse for 

os, og vi fik mange gode tilbagemeldinger.  
♫ 

Her i juli har Lauget igen modtaget en invitation til spil og spil til dans. Denne gang er det Aktivcenter Sløj-

fen og Amager Seniorklub der ferierer på Danhostel Ebeltoft i uge 34. Birthe Kofoed, der er leder, er nu på 

ferie. Hun vender tilbage efter sin ferie og fortæller hvor mange vi må komme. Jeg skriver ud når jeg ved 

noget mere. KL 
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“Thyregodtræf 2022” Folkemusik og folkedans lørdag d. 8. oktober 
 

Folkemusik, folkedans og hygge-

ligt samvær. 

Der er undervisning i 10 valgfrie 

grupper og orkesterspil. 

Lørdag aften folkedansebal, work-

shop, natmad og natdans. 

 

ARRANGØR 

Manny Skjærbæk 

Telefon: 30343566, 

E-mail: mannyskj@gmail.com  

Thyregod Skole, 

Skolegade 4, Give, 7323 

 

Jeg har enkelte foldere til uddeling. KL 
 
 

 

DGI Østjylland Dans & Musikudvalget har arrangeret en inspirationsdag for spillemænd 

Søndag den 23. oktober kl. 09:30 til 16:30. Hadsten Sundhedscenter, Hovvej 76, 8370 Hadsten. 
 

Der udbydes følgende hold: Blæsere, Harmonika, Violin. Det bliver en festlig og fornøjelig dag. 

Sidst på dagen mødes alle i ét stort orkester. 
 

Kontaktperson: Ulla Thuesen. Tlf. 5186 9395, mail: ulla.thuesen@hotmail.dk 
 

Spillemandsdag for blæsere med Lisbeth Pilgaard 

Nummer 2022 11 44 8015 

Variation og fornyelse 

Hvordan giver man melodien liv, variation og fornyelse når den skal spilles igen og 

igen? Og hvordan får man musikken til at fylde, leve og få folk til at lytte hvad enten 

den bruges til dans eller koncert? Vi skal arbejde med melodien og stemmerne som 

skitser, og spiller os frem til hvordan vi synes numrene skal arrangeres og klinge. 

Alle kommer til at have skiftende stemmer og roller i sammenspillet. 

 

For violinspillere med Nathasja Vosgerau Hansen 

Nummer 2022 11 44 8016 

Efterårets violinkursus ved Nathasja Vosgerau Hansen kommer til at tage sit afsæt i 

dansemusik. Vi kommer til at spille efter både noder og gehør, vi kommer til at 

snakke om dansemusikerens rolle og vi vil arbejde med ny såvel som gammel dan-

semusik. 
 

En dag for harmonikaspillere Maren Hallberg Larsen 

Nummer 2022 11 44 8017 

Maren Hallberg Larsen glæder sig til at mødes med jer - "nørde" harmonika teknik 

sammen og spille nogle skønne melodier fra Vestjylland. Det bliver hovedsagelig 

musik fra Tinus brødrenes repertoire samt melodier fra bogen "Buestrøg og Bælg-

træk", som vi kommer til at spille.  

Med udgangspunkt i disse melodier, vil vi arbejde med bælg- og bas teknik. 
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LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2022 

KL. 18.30-00.30 

Kom folk: DANS 2022 
Margeritsalen, Vejlby Risskov Centret, 

Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov 

-Mens vi venter på bølgen- -Rannok- -Spillemandslauget Østjyderne- 

Det bedste bal med den bedste musik og det bedste publikum på det bedste sted. Kom folk: 

DANS 2022 er klar med programmet for Aarhus Folk Festivals åbningsbal. Det bliver i år Margerit-

salen i Vejlby-Risskov Centret, der er rammen om en aften, hvor danselysten og glæden ved den 

dansk/nordiske folkemusik og -dans er i højsædet. Her er plads til alle: unge/gamle, begynde-

re/garvede, foreningsdansere og folk fra gaden. Så sæt kryds i kalenderen og kom glad. Ballet 

starter Kl. 19:30. 
 

Først spiller Spillemandslauget Østjyderne, der er et stort 30 mands spillemandslaug. 

Næste orkester er Rannok som er kendt for deres intense drive og unikke samspil.  

Rannok er: Michael Graubæk – Violin, Theis Langlands - Klaver 

Til sidst spiller Mens vi venter på bølgen der leverer helt fantastisk nyskrevet dansk balmusik der 

går direkte i fødderne. Mens Vi Venter På Bølgen er Kristine Heebøll – Violin og komponis, Peter 

Eget – Harmonika, Rasmus Nielsen – Klaver. Emil Nielsen – Bas 
 

Entre til hele arrangementet 125 kr. Unge under 25 og studerende 100 kr. 

Kom folk: DANS arrangeres af Spillemandslauget Østjyderne i samarbejde med Aarhus Folk Festival. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra Karen 

Dato Arrangement 

24. aug. Laugsaften. Vi spiller Sønderhoninger 

8. sep. Laugets generalforsamling 

22. sep. Laugsaften m. Ove andersen 

24. sep. Kom folk: DANS 2022, Vejlby Risskov Centret 

8. okt. Thyregodtræf 

23. okt. DGI Ø’s spillemands kursus i Hadsten 

19. nov. Laugets spillemands kursus m. Mette Kathrine S. Jensen i Grenaa 
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