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Informationsmail december 2018
Kære medlemmer af Spillemandskredsen
Som I kan se, er vi nu trådt ind i en ny tidsalder.
Fremover vil information komme via mail og ikke som brev.
Når I modtager Trin og Toner elektronisk, er der en tæller, der registrerer besøg på siden. Det
har vist sig, at det kun er hvert femte medlem, der åbner mailen fra Folkedans Danmark.
Vi vil derfor bestræbes os på fremover at udsende nyt om kurser m.v. via mail samt med
opslag på vores hjemmeside.

Det er derfor vigtigt, at I giver os besked, hvis I får ny mailadresse.
Kontingentopkrævning
Da der kun var 4, der anvendte det udsendte girokort, har vi besluttet at betalingen fremover
bliver opkrævet på mail, og betales som indbetalingskort, kortart +01, kreditor nr. 9736158.
Kursusfolderen
vil blive udsendt på mail, når de sidste ting er faldet på plads.
De enkelte kurser annonceres desuden på hjemmesiden, via mail og i Trin & Toner.
Fejring af 75-års jubilæum
I weekenden 21.-23. september havde Bjert-Stenderup Folkedansere tilbudt at være værter
for os, hvilket vi var rigtig glade for.
Der var 85 aktive deltagere, heraf 16 unge. Det var en fantastisk weekend med workshops,
stort orkester med to meget forskellige forspillere. Formålet med weekenden var at vise
mangfoldigheden inden for dansk spillemandsmusik, og vi synes, at det blev vist til fulde.
Fra Kolding Kommune modtog vi 15.000 kr. som hjælp til vores arbejde med de unge.
Kurser
Vi arbejder på at
 integrere forspillerkurset i Bjerringbro-kurset. Dette arbejde er ikke færdigt endnu.
 afholde Spotkurser(en-dagskurser) rundt om i hele landet.
Vi opfordrer jer til at melde ind med emner til kurser, og også gerne om mulige steder
til afholdelse af kurser. Vi tager imod med kyshånd. Et emne kan være så stort, at der
bliver tale om en kursusrække, gerne i samarbejde med regionerne eller andre, der vil
være behjælpelig med det praktiske.
 Høng kurset er under planlægning. Information følger.

Træf og Generalforsamling
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved weekenden 1.-3. marts 2019.
Aabenraa Folkedansere har tilbudt at være værter for os denne weekend, hvilket vi er rigtig
glade for.
Den endelige indkaldelse til generalforsamling og program for weekenden følger.
Landsstævne Varde 2019
Der er blevet arbejdet hårdt for at få alle aktiviteter puslet på plads, og materialet klar til at
kunne komme i januar nummeret at Trin & Toner.
Hjemmesiden www.varde2019.dk er oprettet. Den er endnu ikke helt på plads, men kig ind og
se seneste information.
For de af jer, der er på Facebook, er der også en side ”Varde2019”, som I gerne må gå ind og
like.
Forlaget
Står du og mangler en CD eller en nodebog, sælger Forlaget stadig disse.
Der har været lidt problemer med bestillinger på hjemmesiden, men de er nu afhjulpet.
Det har vist sig at være svært at finde en afløser for Lisa Rogild.
Heldigvis har Lisa og Benny sagt ja til at bestyre Forlaget lidt endnu.
Hjemmesiden www.spillemandskredsen.dk
Vores web-master Henning Andersen sørger for at holde siden opdateret med det materiale,
der bliver sendt til ham.
Kalenderen 2019
1.-4. januar Nytårskursus på Snoghøj
1.-3. marts Træf og Generalforsamling i Rødekro
29. juni-6. juli Kursus i Bjerringbro
15.-19. juli Landsstævne i Varde
August Kursus i Høng

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til at se jer i 2019.
Mange spillehilsner fra Styrelsen
Ingolf, Anne-Grete, Arne, Inge og Claus

