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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 1.   Januar 2023 
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Sammenspilsaften torsdag den 12 januar 2023 

Da Lauget har rådighed over musiklokalet 

hver torsdag og nye spillemænd var dukket op 

i Lauget, kom ideen om at mødes en ekstra 

gang og spille torsdag den 1. december. 
 

Der blev hurtige lavet et program med enklere 

melodier fra ”358” og Laugsmappen. Alle var 

velkomne og der kom flere for at spille med. 

Numrene fra 1.december tager vi igen den 12. januar samt et par ekstra numre. Vi spiller dem vi kan nå. KL 
 
 

 

Laugsaften. Torsdag den 19. januar 2023 har vi igen Ove som forspiller. 

For at udvikle spillet i Lauget bad vi Ove, i 2022, om at arbejdet med  

♫ at spille forskellige typedanse. 

♫ at spille forskellige melodier i ¾ takt: vals, mazurka, menuet, po-

lonæse osv. og betone dem rigtigt. 

♫ svære melodier fra ”358”, og melodier med rytmeskift. 

♫ forskellige sønderhoninger 
 

Ove tager gerne de emner op vi beder ham om, så har du ønsker om noget så sig det til Ove eller en i besty-

relsen. Er niveauet for højt, så sig det. Ove kan undervise på alle niveauer, så han vil tilpasse det. 
 

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 
 

 

 

DGI Østjyllands håndbog 

 

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

2023 for DGI Østjylland Dans & Musik, med de arrangementer der foreløbig er fastsat. 
 

Håndbogen videresendes til dig på en anden mail samtidig med dette Laugsnyt. 
 

Der er bestilt et lille antal foldere i papir til Laugets medlemmer og når jeg har fået 

dem tilsendt, kan de fås når vi mødes til f.eks. Laugs- og sammenspilsaftner. KL 
 

 

I december spillede vi: 

I skovens dybe stille ro 

Gånglåt e. Skoma’rfar 

De’ javer it. eno. Nr. 29.3 i ”358” 

Nu er det jul igen 

Østerbo Kontra Nr. 67 i ”358” 

1. 2. og 3. brudstyk’ 
 

 ”358” Bind I  Laugsmappen 

17 Matrosdans 9 Mads Enggaards Hamborger 

136 Feder Mikkel 13 Scottish fra Lyø 

142 Den runde Sekstur 57 Polka e. Hans Tinus 

148 Trekantet Sløjfe, Thy 58 Hambo på Logen 

340 Polskdans 169 Vestenom Polka 

343 Sekstur på Række 182 Hønse Hopsa 
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Kender I Dreamers Circus, 3 dygtige spillemænd der spiller nor-

disk folkemusik. Gruppen har lige medvirket i en TV juleudsen-

delse med Danmarks Pigekor. Det var en meget betagende udsen-

delse på 1½ time. 

Se eller gense den. Den kan streames DR1 
 
 

 

Husk Legestuen på Gjerrild Friskole lørdag d. 28-1-2023. 

Bo Mikkelsen, formand i Gjerrild Folkedanserforening, inviterer alle spillemænd til at være 

med i orkesteret til den traditionelle vinterlegestue i januar måned. Fra kl.14.00 øver vi danse-

programmet og foreningen vil som tidligere sørge for eftermiddagskaffe/the og aftenkaffe 

med kagebord. Ligeledes serveres en varm ret til aften inkl. drikkevarer til alle som møder op.  

Vil du deltage, så meld dig til Bo, boris@mikkelsen.mail.dk Tlf. 4017 6469 eller sig det til mig/KL 
 
 

 

Danselederne på Djursland og Spillemandslauget Djursland Mols inviterer til ÅRETS LEGESTUE 

Sæt X i kalenderen ved fredag den 3. marts 2023. Det er på Vivild 

Skole kl. 19.30 – 23.30 på. 

8 danseledere har sammensat Legestueprogrammet som ligger 

klar. Der kommer mere info i Laugsnyt nr. 2. 
 
 

 

Lidt om Spillemandskredsen. www.spillemandskredsen.dk/?Velkommen  
Spillemandskredsen er en landsdækkende forening af amatører og professionelle musikere, som dyrker dansk og skandinavisk 

spillemandsmusik. Foreningen, som blev stiftet i 1943, har i dag ca. 300 medlemmer og er dermed landets største på det folkemu-

sikalske område. 
 

Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til den danske spillemandsmusik fra perioden 1740-1850 samt nyere komponeret spil-

lemandsmusik i den gamle stil. Dette søges opnået gennem afholdelse af stævner, konferencer, kurser, instruktøruddannelser og studie-

kredse. Kurserne kan afholdes for en bred skare af instrumenter, hvor violin, klarinet, fløjte, kontrabas og harmonika er de mest centrale. 
 

Bliv aktivt medlem af Spillemandskredsen - og få de mange medlemsfordele som f.eks.: 

 En kulturbærende forening 

 Kurser i Spillemandsmusik 

 Mulighed for deltagelse i Landsstævner 

 Mulighed for at deltage Nordlek / Nordiske stævner 

 Eget forlag med kassevis af noder (F.eks. ”358” danske Folkedanse bind I og II). Man behøver ikke at være 

medlem for at købe noder og CD’er 

 Salg af dine egne CD`er – og andres! For solo, duo, kvartet, stort orkester 

 Tilskud til spillemandskredsens kurser og stævner. Lauget har et medlemskab der kan benyttes! 

 Sammenspil i alle landets regioner 

 Aktivt og tæt samarbejde med alle folkemusik- og danseorganisationer i Danmark (f.eks. Folkedans Danmark) 

 Nyhedsbreve 

Et almindeligt medlemskab koster årligt: 450,- kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange hilsner fra Karen 
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