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Kære Laugsmedlemmer, hermed Laugsnyt nr. 2.  Februar 2023 

 

 Laugs og Sammenspilsaften 

 Kontingent reminder 

 Er der stemning for en Laugstur 

 Danseledernes legestue i Vivild 

 Laugets spillemandsbal i Ørum 

 Spillemandskurser  

 Musik og inspiration 
 
 

 

Gjerrild Folkedanserforening inviterede til legestue 
lørdag den 28. januar på Gjerrild Friskole. Udover et 

stort antal dansere der kom til legestuen, havde for-

eningens formand, Bo Mikkelsen, sat alle sejl til for at 

samle et stort orkester. I alt deltog 21 spillemænd, heraf 

17 fra Lauget. De to inspirerende forspillere Tom og 

Allan ledede orkestret. 
 

De fleste spillemænd samledes allerede ved 14 tiden for 

at øve legestueprogrammet inden aftenens dans og det 

blev en dejlig spilleeftermiddag og en dynamisk lege-

stue med et meget velspillende orkester. KL 
 

 

 

Laugsaften i februar den 9. februar. 

Med Ove som forspiller kom vi godt i gang med årets første Laugsaften. Te-

maet var bl.a. at spille Hamborger. Vi spillemænd, må lære at fornemme ryt-

men så danserne får en optimal oplevelse af den hyggelige dans. 
 

Vi spiller ofte en polka som også findes i store dele af Europa. Den er 

formentlig indført fra Tyskland og i dansk tradition kender vi bl.a. Rhein-

lænderpolka og Galop. Den ældre form kaldes ofte Hamborger. 

Den danses i en mere underdelt rytme. Polka og hamborger indgår tillige i adskillige traditionelle danse, 

der bruges til folkedans. 
 

Det andet tema var vals. Ove har givet os 3 valse Den skjønne Vals, Kalkmandens Vals og Estisk Vals som 

skal ende med at blive et potpourri. KL 
 

 

 

Sammenspilsaften den 23. februar 

Til sammenspilsaftenen torsdag den 23. 

februar, kan vi repetere november må-

neds melodier fra Laugsmappen, eller 

spille udvalgte numre fra Danseledernes 

legestueprogram til d. 3. marts. Numre vi 

kan øve i et langsommere tempo. KL 
 
 

 

En lille reminder til de få! 
Har du husket at betale kontingent til Spillemandslauget? 

Det er i 2023 på 300 kr. plus 115 kr. for dem, som spiller med på Østre Skole om torsda-

gen. Beløbet kan indbetales til Laugets konto: 7300 - 1025797.  - Husk at anføre dit navn. 

Hilsen; Niels 

 

 

 

 

Det spillede vi d. 19.01.2023 

En Bonde Løs 

Skotsk fra Vestjyll. Løs 

Den skjønne Vals Løs 

Kalkmandens Vals Løs 

I skovens dybe st. ro Løs 

Gånglåt e. Skoma’r Løs 

 Danseledernes legestue   d. 3. marts 

47 Trenderup  212 Totur fra Kjøng 

112 Kongens have  220 Kontra otte 

182 Jens Madsens livstyk  277 Fandango 

195 Den gamle ottetur på langs  522 Oxekow 

204 Cylinderkontra  613 Hamburger 
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I Laugsblad nr. 94 der blev udsendt i december, var der en forespørgsel om 

en Laugstur til Drejø. Nu spørger vi: ”Er der er stemning for at genoptage 

sådan en Laugstur? ” 

Bestyrelsen holder møde den 8. februar og vi vil gerne have nogle tilkende-

givelser fra jer, hvis det er noget vi skal arbejde videre med. 

Spil til Danseledernes legestue! 

Fredag den 3. marts holder ”Djurslands Danseledere” igen legestue på Langhøjskolen i Vivild. Otte danse-

ledere har sat danse sammen til et fælles program og det ligger klar og bliver sendt ud, så snart jeg får din til-

melding. Meld dig gerne hurtigt, så jeg ikke skal bekymrer mig om at vi kan klare opgaven. Der ligger en liste 

fremme på Laugs- og sammenspilsaftnerne, men du kan også ringe eller sende en mail til mig. 

Sig til, hvis du vil være forspiller på en del af programmet. I de senere år har 

danseledernes egne spillemænd spillet for på dennes dansesæt. De 8 danselede-

re er i alfabetisk rækkefølge: Asta Jensen, Birthe Spens, Doris Jensen, Jette 

Wulff, Karen Lindballe, Karsten Molbech, Kurt Pedersen og Kresten Ringberg. 

Det plejer at været en festlig aften, da der kommer mange dansere fra egnens fol-

kedanseforeninger. Danserne tager selv deres kaffe med, og det gør vi også. 

Ved denne legestue samles vi først ved 19. tiden, så det er vigtigt at få kigget på programmet inden. 

Indtægten fra legestuen deles mellem danselederne og Lauget og det kan bl.a. bruges til kurser mm. så ud 

over hyggen ved at være sammen, er der et godt formål med legestuen. KL 

Lauget holder spillemandsbal i Ørum Forsamlingshus den 17. marts. 

Forsamlingshuset er reserveret fra kl. 14, så vi kan nå at spille sammen inden aftenens bal. Vi starter med at 

drikke den medbragte kaffe/te ved 14.30 tiden hvorefter vi øver på legestueprogrammet. Senere spiser vi 

den medbragte aftensmad.  

Karsten Molbech fra folkedanserne i Ørum Borgerforening, har sagt ja til at stå for pro-

grammet og lede dansen i år igen. Han har sammensat et program som ligger klar til at 

blive sendt ud, når jeg får din tilmelding. Giv besked, om du vil være forspiller på en 

del af programmet. 

Sæt kryds i kalenderen ved datoen allerede nu. Det er dejligt, hvis vi kan stille med et stort orkester. Meld dig 

til mig, eller skriv dig på listen på en spilleaften, så sender jeg danseprogrammet. KL 

Søndag d. 17. september kl. 9.30 - 16.00. - Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, 8500 Grenaa 

Instruktør er Kristian Bugge

Spillemandsdag lørdag d. 25. feb. 2023 kl. 13:00 til 23:30. Nr. Hostrup Multihus, Nr. Hostrupvej 29, 

6230 Rødekro. Se: Spillemandsdag i Nr. Hostrup (dgi.dk) – Tilmeldingsnummer: 2023 11 44 8041 

Der er undervisning fra 13.00 - 18.00. Kl. 18.00 er der middag og efterfølgende spilles op til legestue. 

Bendix Rødgaard som er instruktør, vil guide os godt igennem dagen. 

Prisen er inkl. eftermiddagskaffe, middag kl. ca. 18.00 og aftenkaffe 425 kr. 
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I samarbejde med et folkedanse kursus på Højskolen Snoghøj d. 25. juni 1. juli 2023 

er der ”Sommerkursus med Folkemusik” 
 

Folkedans og folkemusik har været, og er stadig en central del af skolens identitet, idet folkedans som det 

eneste kursus, har været udbudt hvert år siden skolens start i 1913. Igen i år prøver vi, som en del af kurset 

“folkelige fællesskaber”, at skabe og udvide et kursus, der, som en del af folkedans, også rummer folkemu-

sik. Programmet er skabt af musiker Tove de Fries, som tager alle kursister i sin ene hånd, mens hun i den 

anden holder både bue og violin. 
 

Tove De Fries skriver: 
Spil til dans er jo en helt anden disciplin end ”bare” at spille melodier. På dette kursus drejer det sig om at 

spille dansen i musikken, altså forstå og kunne udtrykke, med sit instrument, de mekanismer der gør musik-

ken brugbar, tydelig og præcis for danserne. 
 

Det vil vi gøre ved grundig gennemgang af forskellige melodier og melodityper: rytme, tempo, fraser, toner 

– men allermest ”stil” (hvad kendetegner denne melodi, hvem har spillet den, til hvad, hvordan, hvor og 

hvorfor), alt dette er rigtig spændende, sjovt og udfordrende at dykke ned i. 
 

Måske får vi mulighed for at spille i orkestre/ små grupper, hvor vi efterfølgende spiller for hinanden og 

vender hvad der virker godt og måske knapt så godt – et slags arbejdende værksted. I løbet af ugen arbejder 

vi med (det som jeg er udsprunget af og lever af og med til dagligt): 
 

 Fanø – melodier og spillestil. 

 Repertoire efter min far Niels de Fries og min farfar Kresten Nielsen, Klink, Hejnsvig. 

 Melodi og sekundspil a la ”Johnsen og Sjappe”. 

 Måske et stykke med ”gammeldaws moderne” – tango, foxtrot, twostep el. lign. 

 Måske et stykke fra Cape Breton Islands, Nova Scotia, Canada.  
 

Det er ikke sikkert vi når det hele, for jeg kender jer jo ikke endnu. 

Af det ovenstående, vil vi udvælge et par numre vi spiller til afslutningskoncerten. 
 

Pris: 4250 kr. alt inkl. Tilmelding: Online Registrering – på www.snoghoj.dk – korte kurser.  
Yderligere information: Lizette Hansen, Snoghøj, tlf. 76 24 15 30 eller Per Sørensen, Kolding, tlf. 30 27 50 69. 
 

 

 

RadioFolk.dk - Musik og inspiration. 
Hør nogle af de seneste nyheder fra det danske ”folkmiljø” i januar udgaven af Katten i sækken, som fornye-

lig er udkommet og er nr.110 podcast i serien. 
 

Find podcasten på RadioFolk.dk eller hvor du i øvrigt hører podcasts - Her kan du også 

finde 2x Katten i sækken fra december. En "normal" med aktuelle nyheder og overblik, og 

en SPECIAL med RadioFolk.dk´s "subjektive bud på De 15 mest markante danske folke-

musik udgivelser i året der gik - fysiske såvel som digitale." 
 

På hjemmesiden findes også en række andre podcasts, bl.a. Folk Live med koncertoptagelser fra Folk Spot 

på Tønder Festival 2022, og Inspiration - Hvor kommer musikken fra. 

Udover podcast finder du på RadioFolk.dk også en digitale flow-radio med folkemusik 24 timer i døgnet. 
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