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Årsberetning 2016
Spillemandskredsen Region Nordjylland.
Atter et årsskifte og dermed tid for tilbage blik på året, der er gået. I den nordjyske region har der heldigvis været
en del aktivitet fordelt på de tre nærområder.
Generelt for regionen kan nævnes:
 Der blev afholdt valg til bestyrelsen i Spillemandskredsen Region Nordjylland den 5. februar , hvor der var
genvalg til alle, der var på valg.
 Der deltog desværre kun 4 af Regionens spillemænd i Landsstævnet i Assens. Det var ellers et vel
tilrettelagt Stævne, hvor der også var nogenlunde styr på vejret, i en ellers, vejrmæssigt, ret ustabil
sommer.
 Spillemandskredsen afholdt også i november 2016 et velbesøgt Spillemandskursus i Ridemandsmølle.
Instruktør var denne gang Jonas Kongsted Frederiksen . Som tidligere år blev arrangementet afviklet i et
godt samarbejde med Regionens Folkedansere, der sideløbende afviklede kursus for dansere. Om aftenen
spillede det samlede hold kursister op til legestue .
Vi kan allerede oplyse, at der igen arrangeres spillemandskursus lørdag den 4.november 2017. Denne gang
afholdes kurset i Sæby Kulturhus. Sæt X i kalenderen allerede nu!!
Thy Spillemands Laug fortæller, at de i 2016 fejrede 40 års jubilæum og at vores repræsentant i lauget Henning
Andreassen, kunne fejre 25 års jubilæum som spillemand. Det oplyses endvidere, at der har været tilgang af
spillemænd, men at det ikke er alle 11, der har fundet vej til Regionens Spillemandskreds, hvor vi med stor glæde
vil modtage dem som medlemmer.
Spillemændene spiller til diverse danseaftener og legestuer i Thy området.
De 11, der spiller i Fladstrand Spillemændene spiller, hver især til folkedans og legestuer ligesom de også stadig
spiller til det regionale opvisnings og pr- hold ”På Twat”. Endvidere spiller Fladstrand Spillemændene ved
forskellige arrangementer i det nørrejyske.
Spillemandskredsen Region Nords orkester består af 14 spillemænd m/k. Her er der fortsat sammenspil hver anden
fredag under ledelse af Ivan Amtoft . En del af orkesterets medlemmer spiller til danseaftener og legestuer i de
forskellige folkedanserforeninger og derudover har hele orkesteret spillet til Kyndelmissefest i Sæby Kulturhus, til
Legestue i Maskinhuset i Frederikshavn sammen med Fladstrand Spillemændene, ligesom orkesteret har spillet til
et ”syng dansk” arrangement og en koncert på et plejehjem, hvor der også blev spillet til lidt fællessang.
Endelig kan nævnes, at hele orkesteret, med stor fryd, deltog i en julefrokost med den lokale folkedanserforening i
Ridemandsmølle, hvor der udover maden også blev spillet og danset af hjertens lyst!

Erik Vognsen Nielsen
Spillemandskredsen Region Nordjylland
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