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Årsberetning 2019. 

I Region Nords Spillemandskreds har vi taget hul på det nye årti med forventninger om, at 2020 vil 
blive endnu et godt spillemandsår, hvor glade spillemænd samles i musikkens fællesskab. 

Generelt for Region Nord kan nævnes: 

Valg til Regionsstyrelsen blev afholdt den 15. februar. Der var genvalg til alle, der var på valg. 

Undertegnede deltog i Spillemandskredsens generalforsamling i Rødekro den 2. marts. 

Undertegnede sidder, som spillemandskredsens repræsentant, i Hoager Fonden og har i den 
sammenhæng deltaget i møderne, der har været afholdt i Spillemandsmuseet i Rebild. 

Fra den nordjyske Spillemandskreds kan nævnes: 

At der desværre ikke længere er medlemmer af Spillemandskredsen i Thyområdet, hvor 
folkedansen angiveligt ellers trives i bedste velgående. 

 

I Vensysselområdet lever spillemandsmusikken i bedste velgående gennem Fladstrand 
Spillemændene. 

Først på året, havde Fladstrand Spillemændene to gode inspirations aftener med Spillemanden 
Erik Moland, og det har betydet, at de, med egne ord, giver den mere gas med deres store samling 
af koncertnumre i gode arrangementer, på øveaftenerne. 

 På trods af, at foreningens folkedansere bliver færre og færre, hvilket er bekymrende, så er 
spillemændenes medlemstal på 9 spillemænd konstant og der er som regel 6 -7 spillemænd, der 
spiller til dansen hver torsdag, hvilket betyder 25 gange pr sæson. 

Derudover har Fladstrand Spillemændene spillet til dans i Hjørring et par gange , ligesom de har 
spillet til Julemarkedet på Knivholt og til dans/bevægelse på et af byens plejehjem. Nogle af 
spillemændene deltog også i Folkedansernes årlige tur, der i år gik til Berlin.  



Endelig gør Fladstrand Spillemændene opmærksom på, at de er meget bevidste om at pleje det 
sociale liv omkring orkesteret, hvor de bl. a. arrangerer ting, hvor ægtefæller inviteres med.  

 

Regionens Spillemandsorkester tæller 20 – 21 spillemænd m/k, der primært kommer fra 
Himmerlands området og Aalborg med omegn. Orkesteret øver sammenspil hver 14. dag, stadig 
under ledelse af Ivan Amtoft. 

Regionsorkesteret spillede til Kyndelmissefest for Sammenslutningen af folkedansere i Vensyssel 
og Region Nordjylland i Sæby Kulturhus. I februar spillede orkesteret sammen med Fladstrand 
Spillemændene i Beboerhuset, Frederikshavn. I april spillede Regionsorkesteret ved 
Spillemandsfestivalen i Trekanten, Aalborg. Ved folkedansernes sommerstævne i Nibe spillede 
Fladstrand Spillemændene og Regionsorkesteret igen, denne gang sammen med nogle lokale 
foreningers spillemænd samlet, op til dansen. 

Årets sidste spilleopgave var pr tradition en fælles julefrokost sammen med Møllekvadrillens 
folkedansere. 

Ud over Orkesterets sammenspil, spiller mange af spillemændene stadig op til lokale 
folkedanseres øve- og danseaftener ude omkring i lokalområderne. 

Som Fladstrandspillemændene sørger vi også for at pleje det sociale. Det sker bl.a. ved, at hele 
orkesteret spiser sammen den sidste øveaften, inden sommerferien og at vi ønsker hinanden godt 
nytår med et glas bobler, når vi mødes første gang i det nye år. 

 

Erik Vognsen Nielsen 

Region Nordjylland. 

 

 

 

                                           

                                 

      

 

 

 

 



 
 


