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☺   HUSK nu at give kassereren besked   ☺  

hvis du flytter, får nyt telefonnummer eller e-mail adresse  



Generelle betingelser for kurser 
 

Afbud 
Er du tilmeldt et af Spillemandskredsens kurser og melder afbud indtil 14 dage, før kurset 
afholdes, opkræves et administrationsgebyr på 10% af kursusprisen, dog mindst 50,- kr. 
Ved afbud senere end 14 dage før kurset opkræves administrationsgebyr på 50% af 
kursusprisen. I tilfælde af pludseligt opstået sygdom betales dog kun 25% af 
medlemsprisen for kurset mod forevisning af selvbetalt lægeerklæring. 
 
Såfremt kursuslederen kan besætte pladsen med en anden deltager, f.eks. fordi der er 
venteliste til kurset, opkræves der kun 10% af kursusprisen i administrationsgebyr. 

 
Medlemsfordele 
Normalt vil ”først til mølle”-princippet for tilmelding gælde, men der kan blive tale om,  
at medlemmer af Spillemandskredsen har førsteprioritet! 
Medlemmer af Spillemandskredsen modtager tilskud til kurser, hvorfor prisen reduceres. 

 

Kursusudvalget 
Spillemandskredsen har et kursusudvalg, der primært arbejder med videreudvikling af de 
forskellige kurser, kursusstrukturen, nye visioner, instruktører osv. 
Kursusudvalget forsøger at være visionære og lyttende til Spillemandskredsens 
medlemmer vedrørende ønsker og idéer til kurserne. Måske har du en ny, god ide, 
specielle ønsker eller kommentarer til vore kurser, og i så fald er du altid velkommen til 
at skrive til et af kursusudvalgets medlemmer: 
 

• Ingolf Ryom-Nielsen, Åesvej 19, Tvingstrup, 8700 Horsens 
Tlf. 28 60 47 37 ♦ E-mail: inryni@hotmail.com  

• Mette Dyekjær Pedersen, Pindsende 7, Barløse, 5610 Assens  
Tlf. 21 46 42 47 ♦ E-mail: mette.dyekjaer@gmail.com 

• Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramløse, 3200 Helsinge  
Tlf. 48 71 19 79 / 20 23 98 46 ♦ E-mail: mba.cramer@email.dk 

• Bent Melvej, Røverdal 10, Dollerup, 8800 Viborg  
Tlf. 40 27 65 66 ♦ Email: bmn50@mail.dk 

• Dorthe Linde Jørgensen, Bjørnborgvej 6, 9300 Sæby 
Tlf.: 86 62 31 48 ♦ E-mail: trut@klarinetten.dk 

• Aksel Sand Nielsen, Frejasvej 67, 7620 Lemvig  
Tlf. 97 82 26 19 ♦ E-mail aksel.sand.nielsen@gmail.com 

• Anne-Mette Jansen, Lillegade 2 b, 2670 Greve 
Tlf. 43 40 55 20 / 21 16 91 68 ♦ E-mail lillegade2b@gmail.com 

  



Kursusstruktur 
 
Spillemandskredsen afholder to typer kurser: 
- Kurser inddelt efter spilleteknisk niveau 
- Temakurser, hvor det tematiske indhold er højt prioriteret 
 
Kurserne har et "niveau"-mærke (Basis, I-III), der viser lidt om, hvilket spilleteknisk niveau 
man skal have, for at kurset vil give bedst udbytte. Niveaumærket giver dig mulighed for 
at vælge kurser, der passer til dit spillemæssige niveau og derved giver dig valuta for 
kursusgebyret. 
 
Niveaubeskrivelserne nedenfor kan give dig en fornemmelse af dit niveau.  
De melodier, der står noteret i beskrivelserne, skal kunne spilles i normalt dansetempo 
efter to gennemspilninger uden at have øvet dem på forhånd. 
 

Basisniveau 
Du har et grundlæggende kendskab til dit instrument, så du i langsomt tempo kan spille 
en melodi. Det er praktisk at kunne læse noder. 
 

Niveau I 
Du kan spille en let melodi i dansetempo. 
Du kan spille en melodi, som du kan synge/nynne/fløjte, uden noder. 
Du kan læse/spille efter en overskuelig node. 
Eksempler til selvtest: 435 Prinsens Polka, 84 Rundt om og ret hjem, 457 Mikkel Pæjsens 
Firtur, 664 Vals fra Himmerland. 
 

Niveau II 
Du har kendskab til/fornemmelse for rytmen i de almindelige dansetyper. 
Du kan spille melodier med tempo- og taktartskift. 
Du kan også gøre det samme efter noder. 
Eksempler til selvtest: 263 Udøbt, 167 Menuet med Pisk, 176 Firetur fra Mors. 
 

Niveau III 
Du kan spille alle almindelige dansetyper. 
Du kan stort set spille alt fra bladet. 
Du kan spille alene (solist). 
Du kan harmonisere en melodi (sætte becifring på "i farten"). 
 
På kurser, hvor indholdet kræver en vis færdighed, f.eks. temakurser, er forudsætningen 
for fuldt udbytte af kurset, at kursisterne er habile spillemænd (det vil sige niveau II - III). 
Det er ikke hensigten at afskære eller forbyde kursister at deltage på et kursus, der ligger 
over deres spilleniveau, men man skal dog være forberedt på, at selvom der normalt 
arbejdes på, at alle får noget med hjem, vil man ikke kunne regne med særlige hensyn. 



Nytårskursus Snoghøj d. 1.-4. januar 2017  
 

Musik fra Sønderjylland og Forskellige egne. 

Spillemandskredsen indbyder til det traditionelle Nytårskursus på Snoghøj højskole.  

Kurset afholdes sideløbende med Folkedans Danmarks dansekursus. 

 

Årets instruktørteam: Kenneth Krak på harmonika og Kristian Bugge på violin.  

 

Den helt centrale del af kurset er sammenspil i stort orkester og små grupper. Ud over 

det, vil der også blive morgenrytmik og instrumental undervisning. Vi har en sangtime og 

et kulturhistorisk foredrag sammen med dansekurset, derudover er der også en 

kirkekoncert og spil til legestuer. Kenneth og Kristian har mange spændende ting i 

støbeskeen til årets temaer.  

Kirkekoncerten er lagt i hænderne på os spillemænd, og det er her, du har mulighed for 

at spille et nummer enten alene, sammen med din spillemakker hjemmefra eller en 

kursusspillemakker. Hvis du allerede nu ved, du gerne vil underholde, så skriv det endelig 

ved tilmeldingen.  

Den sidste aften er der festaften, hvor vi bl.a. spiller koncert i stort orkester, danse- og 

spillekursister underholder og efterfølgende er der legestue. Vi håber på mange gæster 

til festaftenen, så husk at invitere gæster. Har du ideer til underholdningen, så hold dig 

ikke tilbage, det skal gerne være en rigtig festlig aften. 

 

Kurset er et niveau: II – III kursus i Spillemandskredsen, læs mere om  niveau på  

www.spillemandskredsen.dk eller på foregående side i denne kursusfolder. 

 

Kursussted: 

Snoghøj højskole 
Højskolevej 9 
7000 Fredericia 
 

Ankomst/afrejse 

1.januar kl. 14.00 – 15.00/ 4. januar efter frokost 

 



Indkvartering 

På 2 eller 3 sengs værelser, hvor der kan forventes opredning på madrasser på gulvet. 

Individuelle ønsker opfyldes, så vidt det er muligt. Dyner og puder forefindes, medbring 

selv sengelinned og håndklæder. 

 

Pris:   kr. 2.500,- for medlemmer af Spillemandskredsen 
kr. 3.400,- for ikke medlemmer 

     
Indbetales på girokonto: 9 736 158 (startkode 01). (Din tilmelding er først endelig 

registreret, når du har betalt, og på grund af den store søgning til kurset er det først til 

mølle princippet) 

 

Tilmeldingsfrist: 

Senest d. 15. november 2016 på www.spillemandskredsen.dk eller evt. direkte til  

Kursusleder 

Dorthe Linde Jørgensen, Bjørnborgvej 6, 9300 Sæby  

Tlf. 98 46 90 83 ♦ E-mail: trut@klarinetten.dk  

Husk at oplyse: Navn, adresse, e-mail, tlf., instrument, samt evt. hensyn vedrørende mad. 

 

NB:      Dette års kursus ER muligvis allerede fuldtegnet.  

             Næste års kursus vil blive offentliggjort i Trin & Toner  

             og på www.spillemandskredsen.dk 

 
  



Akkompagnement og skidtspil 
Brenderup Højskole 10.-12. februar 2017 

 
Med Bent Melvej og Michael Sommer som instruktører 
Inspirationskursus for spillemænd 

 
Emne: Akkompagnement og skidtspil 
Er du vant til at spille til dans, men mangler ideer til hvordan du kan variere dit 
akkompagnement, vil der på kurset være rig mulighed for at få udvidet din værktøjskasse 
med variationsmuligheder. 
Kurset er en opfølgning på kurset i 2015  
Man behøver ikke at have deltaget i kurset 2015 for at deltage i dette kursus 
Kurset er niveauopdelt 
 
Kursusindhold 
Hvordan laver jeg 2. stemmer? 
Hvordan laver jeg en obligat stemme? 
Hvordan sekunderer jeg melodistemmen? 
Hvordan akkompagnerer jeg en …. eller en  ……….?? 
Værktøjs-emner som: 
Harmonisering/kvintcirkel, tertsstemmer, sekststemmer, modstemmer , kontrasterende 
stemmer , voicesing 
Stemmelægning, instrumentering, traditionel og kontemporær arrangement,  
Rytmik, frasering, polyrytmik,  
Hvordan laver jeg i en fart en brugbar velklingende rytmisk 2. stemme, som samtidig er 
enkel og musisk og dansevenlig. Der er forskel på at sidde og have god tid til at lave et 
arrangement og så et hurtigt ad hoc akkompagnement. 
Lave akkompagnement til dansemusik  med rytmisk og melodisk frasering, god puls og 
rytmik, betoninger, ”svikt” og forskydninger. Energi-flow–interaktion. 
 
Der er mange emner at tage fat på. Vi kommer absolut ikke til at kede os.  
 
Instruktører:  
Bent Melvej   
Spiller i bl.a. Rasmus: folke-/spillemandsmusik gruppe, der har eksisteret siden 1983, 
specialiseret i dansk 1700 tals folkemusik. 
IQ, Iversens Quartet: folkemusik, underholdningsmusik, Kaj Norman Andersen m.m 
 
Michael Sommer 
Spiller bl. a. i Jydsk på Næsen 
Har sammen med Ivan Damgård lavet Spillemandsmessen 
Er en af de dygtigste til at lave en ”ad hoc” andenstemme 



 
 
 
Kursussted: Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 5464 Brenderup 
 
Indkvartering: På to-sengsstuer (der er sengetøj på værelset) 
 
Ankomst/Afrejse:  10. februar kl. 19.00/12. februar kl. 14.00 
 
 
Tilmelding: På hjemmesiden spillemandskredsen.dk. hvor du går ind under kurser og 
derefter Inspirationskursus.  
Alternativt til Ingolf på tlf. 28 60 47 37 
 
Tilmeldingsfrist: 15. januar 2017 
 
Pris: kr. 1.600,- for medlemmer af Spillemandskredsen  
 Kr. 2.300,- for ikke medlemmer 
 
Indbetales på girokonto nr. 9 736 158 (startkode 01) 
Din tilmelding er først endelig registreret, når du har betalt. 
Ved afbud: Se andet sted i kursusfolderen 
 
Kursusleder: 
Ingolf Ryom-Nielsen 
Åesvej 19, Tvingstrup, 8700 Horsens 
Tlf.: 28 60 47 37 
E-mail: inryni@hotmail.com 

 
  



Forspillerkursus 
Kurset afholdes hvert 3. år, næste gang i 2019, formentlig uge 42. 

Kursusleder:  

Aksel Sand Nielsen, Frejasvej 67, 7620 Lemvig 

Tlf. 9782 2619, email: aksel.sand.nielsen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Temakurser & Masterclass 
 
Afholdes efter behov og efterspørgsel.  
 
Har du en god idé, så henvend dig til  
Ingolf Ryom-Nielsen  
Tlf. 28 60 47 37 ♦ E-mail: inryni@hotmail.com 
 
Følg med i Trin & Toner samt på www.spillemandskredsen.dk 
 
 

 

  



 
Spillemandstræf & Generalforsamling  

3. - 5. marts 2017 
på Usserød Skole, Gl. Byvej 10, 2970 Hørsholm 

 
 

Hermed inviteres Spillemandskredsens medlemmer til træf med samspil, hygge, 
workshop, informationsmøde og generalforsamling. 
 
Vi er rigtig glade for, at Hørsholm Folkedanserforening har inviteret og vil servicere os 
med mad og drikke. 
 
Overnatning bliver som vanligt skolelogi i klasselokaler. Medbring egen seng etc. 
 
Weekenden vil forme sig som tidligere år: 
 

Fredag aften  
Ankomst og indkvartering kl. 19-20. 
Sammenspil under ledelse af Michael S. Petersen til ca. kl. 22, herefter hyggeligt samvær. 
 

Lørdag workshop med Michael Graubæk fra kl. 9 til kl. 12 og igen fra kl. 13.30-17. 
 

Lørdag aften spiller vi til legestue fra kl. 19.30- 23.30. Der er indbudt folkedansere fra 
området.  Vi regner med at kunne byde på et stort orkester og god musik med Michael 
Graubæk som forspiller. 
 

Søndag formiddag er der informationsmøde kl. 9, og kl. 10 afholdes Spillemandskredsens 
ordinære generalforsamling 2017. Kort derefter afholdes ekstraordinær 
generalforsamling. 
Ca. kl. 12 afsluttes weekenden med frokost og derefter hjemrejse. 
 
Pris for hele weekenden er 300 kr. 
  
Se indkaldelse og dagsorden i Trin & Toner januar 2017 og følg med på 
www.spillemandskredsen.dk.  Her vil være flere oplysninger.  
 
Bindende tilmelding senest onsdag den 8. februar 2017 til  
 

Anne-Grete Jensen - E-mail: angrjens@gmail.com  -  Tlf.: 24 60 63 98   

 

☺☺☺☺  Vi glæder os til at se dig  ☺☺☺☺ 

  



 

Spillemandsuddannelsen 
Bjerringbro 24. juni - 1. juli 2017 

 
Formålet med Spillemandsuddannelsen "Bjerringbro" er at medvirke til uddannelse og 
dygtiggørelse af spillemænd og folkemusikere, specielt med fokus på det at kunne spille 
til dans og danseundervisning. Disciplinen dansespil stiller i høj grad krav til 
spillemandens/musikerens evne til at formidle melodistoffet på en rytmisk og 
inspirerende måde. Undervisningen omfatter følgende fag: 

• Instrumentalundervisning (harmonika, violin, klarinet, fløjter, kontrabas) 
• Rytmik 
• Dansespil 
• Workshops 
• Stort orkester 
 

Instrumentalundervisning 
Som spillemand er det, ud over samspil med andre, også vigtigt at opnå gode tekniske 
egenskaber på sit eget instrument. Dette gælder for de mest velkendte melodibærende 
instrumenter såvel som de mange akkompagnementsinstrumenter. For violin, 
harmonika, klarinet og fløjter samt kontrabas vil der være instrumentundervisningstimer.  

Rytmik 
I rytmiktimerne arbejdes med indlæring af den grundlæggende rytmik for årets emner. 
Der fokuseres på pulsen og takten, og undervisningen er meget kropslig, således at 
kursisterne får rytmikken "ind i kroppen". Den grundlæggende rytmik er basis for al 
anden musisk aktivitet på kurset.  

Dansespil 
At kunne spille til dans og især en danseundervisningssituation kræver en række 
generelle færdigheder, for at musikken skal kunne fungere. Der arbejdes i små grupper 
på 2-3 personer som får opgaver til kort forberedelse og fremlæggelse for de andre 
spillemænd. Der gives feedback på indsatsen og man får mulighed for arbejde videre med 
dette i næste opgave. 

Workshops 
Successen fra de sidste par år fortsætter med forskellige valgfrie workshops hver 
eftermiddag. Der vælges mellem forskellige workshops med forskellige emner og 
forskelligt niveau. Én workshop vil fx arbejde med det grundlæggende niveau hvor alle 
kan være med og føles sig godt tilpas, andre vil have mellem og højere niveau. 
 
Stort orkester 
En del af en spillemandsuddannelse er naturligvis også almindeligt musikerskab, dvs. 
hvordan man spiller sammen med andre, hvilken rolle man har, hvor kraftigt man skal 
spille m.m. Derfor er samspil en meget essentiel del af kurset. På kurset holder vi fast i at 



alle spillemænd mødes hver aften til Stort Orkester. Her arbejdes med forskellige typer 
arrangementer med forskellige sværhedsgrader. Det er både hyggeligt og musikalsk 
udfordrende, og fører frem til koncerten fredag aften. 

 

Specifikt for årgang 2017 – Årets Emner 
• Vals 
• Hopsa 
 

Rullende kursusform 
Kurset er bygget op over en 4-årig periode, én uge om året, hvor der undervises i alle de 
grundlæggende dansetyper, rytmisk dansespil, samspil med andre spillemænd i 
workshops og stort orkester. Spillemandsuddannelsen er modulært opbygget, så man 
kan starte, når man ønsker det, og man skal ikke nødvendigvis deltage hvert år, men 
både nye såvel som garvede kursister er hjertelig velkomne.  

Hvert fjerde år gentages emnerne og de grundlæggende dansetyper. De forskellige fag 
giver musikeren de nødvendige kundskaber for at kunne beherske de forskellige 
dansetyper. Alle instruktører opfylder kravet om både at være erfarne dansemusikere og 
at have en pædagogisk baggrund for at formidle stoffet til kursisterne. Med blandingen af 
de forskellige fag centreret omkring årets emner bliver der er rød tråd igennem hele 
kurset. 

Hvem kan deltage 
Spillemandsuddannelsen "Bjerringbro" er spillemandens grunduddannelse. Det betyder, 
at næsten alle kan deltage - både mindre øvede og øvede. For at få et rimeligt udbytte af 
kurset bør man dog kunne spille melodier fra "358", såsom 664 Vals fra Himmerland og 
343 Sekstur på række, samt kunne læse noder og spille efter disse på eget instrument. 
Der arbejdes både med ”358” samt løsblads noder, der udleveres på kurset. 

Instruktører 
• Johnnie Frederiksen, harmonika (tidl. Baltinget) 
• Jesper Vinther Petersen, harmonika (Phønix, Baltinget) 
• Rasmus Nielsen, violin (Trias) 
• Bent Melvej, violin (Rasmus, Iversens Quartet) 
• Birgit Alsdam Cramer, klarinet (Stry’fri, Cramer Band) 
• Annmarie Grams, fløjter (Tulja) 
• Jesper Carlsen, kontrabas (Ostinatekspressen)  

 
Tilmeldingsfrist:              Senest den 1. april 2017 
 
Pris: kr. 5.200,- for medlemmer af Spillemandskredsen  
 kr. 7.300,- for ikke medlemmer 

       fortsættes 

 



FolkCollege 
            Bjerringbro 24. juni - 1. juli 2017 
 

Spillemandskredsen og Folkedans Danmark lancerer hermed et nyt initiativ, der har fået 
navnet FolkCollege. 
 

FolkCollege er et kursus med fokus på Folk, Fællesskab og Fordybelse og det er for alle 
unge mellem 16 og 25 år, der enten spiller, danser eller gør begge dele. 
FolkCollege er udviklet på ryggen af Spillemandskredsen’s velkendte ungdomslinie (også 
kaldet BjerringBronx). Derfor vil der stadig være velkendte moduler på FolkCollege for 
unge spillefolk med fælles rytmik og samspil samt faglig fordybelse. Men disse moduler 
vil også være der for unge dansere med fælles rytmik og dans samt faglig fordybelse i 
dansen. Endvidere vil der hver dag være U-Folk timer, hvor kun unge dansere og spillefolk 
er fælles om et emne, en opgave eller et projekt. 
 
FolkCollege vil også være integreret og samarbejde med de sideløbende kurser for hhv. 
voksne spillemænd, voksne dansere samt danseinstruktørkurset. 
 
Som ung danser eller musiker er FolkCollege en enestående mulighed for at være 
sammen med andre unge, der spiller og danser folk (altså folkemusik og folkedans), 
kombineret med et stærkt fagligt indhold der giver mulighed for fordybelse i eget 
instrument eller egen dans. 
 
FolkCollege tilbyder instruktører som både er dygtige musikere og dansere, men som 
også er professionelle undervisere. Allerede nu er flg. instruktører på plads: 
 
Rasmus Nielsen – violin 
Jesper Vinther Petersen – harmonika 
Rune Pedersen – dans 
 
FolkCollege foregår i uge 26 – 2017 på Nørgårds Højskole i Bjerringbro og varer fra lørdag 
den 24/6 til lørdag den 1/7. Det koster kun 1.500,- kr. at deltage inkl. ophold, mad, folk, 
fællesskab og fordybelse.  
Så reserver allerede nu uge 26 i 2017, så du kan komme på FolkCollege. 
Info og tilmelding via www.spillemandskredsen.dk eller www.folkedans.dk 
 
Kursusledere: 
Trine Jordan Andersen, Folkedans Danmark 
Mogens Cramer, Spillemandskredsen 
 
Pris: kr. 1.500,-     
-    og man bliver tvangsmedlem af enten Spillemandskredsen eller Folkedans Danmark 
 



Fælles for  

Spillemandsuddannelsen Bjerringbro og FolkCollege: 

 

Tilmeldingsfrist:             Senest den 1. april 2017 
Kursussted:              Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro 
Ankomst:                Lørdag den 24. juni 2017  
Afrejse:               Lørdag den 1. juli 2017 - efter morgenmaden 

Kursusleder:               Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramløse, 3200 Helsinge 
(for Spillemandskredsen)        Tlf. 48 71 19 79 ♦ Mobil: 20 23 98 46  

            E-mail: mba.cramer@email.dk 
  

  



Landsstævne i Køge-Stevns 17.-22. juli 2017     

Deltag i Landsstævne i Køge-Stevns og spil sammen med folk fra hele landet.  
- Se informationen i Trin & Toner samt på hjemmesiden www.køst2017.dk   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Temakursus - Høng 18. - 20. august 2017 
 

”Spilleglæden – og dens afsmitning på musikken” 
 

Et spillekursus, hvor fokus altid er på spilleglæden – og dens afsmitning på musikken. I år 
har vi Bjarne Grue Knudsen som instruktør. 

Bjarne Grue Knudsen har, siden han var ganske lille, spillet harmonika. Bjarne lægger 

meget vægt på at musikken skal være så dansevenlig som muligt. I dag møder man 

Bjarne bl.a. som spillemand i Raklev og Ramsø Folkedansere, som holdspillemand på 

danseinstruktørkurset i Bjerringbro og instruktør på Brenderup. 

På kurset skal vi spille spillemandsmusik fra Sjælland bl.a. fra Chr. Olsens nodebøger 

”gamle danse fra Nordvestsjælland”. 

Der vil være noder til det hele – men der vil også være mulighed for at få nogle tricks til af 

lave ”skidtspil”  eller 2.stemme ud fra melodistemmen og akkorder skrevet i noderne. 

Der bliver deltagerbegrænsning på 20 kursister. 
 
På Landbrugsskolen foregår der samtidig et kursus arrangeret af  Folkedans Danmark. Det 
medfører, at der også er dansere at spille for. Det bliver udnyttet til legestue om aftenen, 
der også er en del af undervisningen. 
Nogle buskspiller videre efter den officielle afslutning til evt. natdans 
 
Kurset er for Niveau II og III, - se andet sted i kursusfolderen eller på 
www.spillemandskredsen.dk 
 
Indkvartering: 
på dobbeltværelser.  Medbring sengetøj, linned og håndklæder. 
 
Pris: kr. 1.600,- for medlemmer af Spillemandskredsen  
 kr. 2.250,- for ikke medlemmer 
 
Tilmeldingsfrist: Senest den 31. juli 2017 
Kursussted: Høng Landbrugsskole, Finderupvej 8, 4270 Høng 
Ankomst:  Fredag den 18. august kl. 18.00 -19.00 
Afrejse:  Søndag den 20. august kl. 14.00 
 
Kursusleder:  Anne-Mette Jansen, Lillegade 2B, 2670 Greve 

Tlf. 43 40 55 20 ♦ Mobil: 21 16 91 68,  
E-mail: lillegade2b@gmail.com 



Regionernes aktiviteter i 2016 

 

Region Nordjylland 
 
Sammenspil i 2017: Alle dage kl. 19.30  
Aktivitetscentret Vestergården, Annebergvej 73, 9000 Aalborg 
HUSK følgende datoer: 6.01, 20.01, 3.02, 17.02, 3.03, 17.03, 31.03, 28.04                       
samt efter sommerferien: 1.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12  
                      
Spillemandskursus 
4. november 2016 i Kulturhuset, Sæby 
Instruktør er endnu ikke fastlagt. 
 
Kontaktperson  
Erik Vognsen Nielsen, Ths. Kingosvej 22, 9000 Aalborg  
Tlf. 98 13 45 72 ♦ E-mail: brixvognsen@gmail.com 
 
 

Region Midtjylland 
 
Aktiviteter  
Vil blive annonceret i Trin & Toner og på www.spillemandskredsen.dk 
 
Kontaktperson 
Jens Anthon Christensen, Houlkjærshøjen 8, 8800 Viborg 
Tlf. 86 67 34 40 ♦ E-mail: jensanthon@gmail.com 
 

 

Region Syddanmark  

 
Aktiviteter  
 

• Sommertræf i Bogense den 9.-11. juni    

• Sommerbal på Skamling den 16. juni 

 

På gensyn ……… ☺ 
 
Kontaktperson 
Anne-Grete Jensen, Egeskovvej 127, 7000 Fredericia 
Tlf. 24 60 63 98 ♦ E-mail: angrjens@gmail.com 
 
 



Region Sjælland 
 
14. januar 2017 Medlemsmøde Spillemandskredsen Region Sjælland – Ahornhallen i Ringsted 

Alle er velkommen til spil mm. Mere info og indkaldelse senere. 
xx.xx.2017 Tivoli - Træning  

 
xx.xx.2017 Tivoli - Træning  

 
17.-18.februar 2017 Højreby Spillemandslaug + Toreby Folkedansere arr. –  

Fredag: Mad medbringes 18.00 - koncert ”Tre traditioner” 19.00 og legestuederefter  – 
alle dansespillefolk må gerne spille med! Lørdag: Kursus 10-15 med Jamie Fox og Kristian 
Bugge og Ruth Rotherford 
Se indbydelse og tilmelding. 

07.juni 2017 Fælles træning til landsstævne KØST i Køge. 
Ahornhallen, Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted 

10. juni 2017 Kulsvierfestival, Eskilstrupvej 27, 4683 Rønnede – kom og spil sammen med Ramsø og 
Dysted. ALLE er velkommen. 

11.juni 2017 Folkedansens Dag i TIVOLI – gratis adgang. 

12.06.2017 Fælles træning til landsstævne KØST i Køge. 
Ahornhallen, Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted  

17.06.2017 Midsommerstævne i Køge – MØD OP til en hyggelig dag 

4.-6.08.2017 Spillemandsstævne i Roskilde.  

10.-13.august 2017 Musik over Præstø Fjord  

06.08.2017 Folkedansens Dag på Nyvang. Kl. 9.00 til 17.00 inkl. Kirkekoncert. 
Alle spillemænd fra hele regionen er velkommen! 

20.08.2017 Håndværkets dag på Frilandsmuseet i Maribo 

07.10.2017 
Ikke bekræftet 

Legestuer i Ramsøhallen – 4621 Gadstrup 
ALLE spillemænd er velkommen. Musikalsk leder Michael S Petersen 

Husk at reservere datoerne i din kalender. Hvis du er i tvivl, så spørg bestyrelsen. 
Se regionens hjemmeside både hos Folkedanserne og specielt kurserne på 
www.spillemandskredsen.dk 
 
Regions Sjælland planlægger følgende kurser i 2017. 

Region Sjælland har haft stor succes og tilslutning til en-dagskurser, så vi fortsætter med 

at tilbyde disse – både til medlemmer og ikke-(endnu)medlemmer. 

Der er endnu ikke indgået aftaler med instruktører (det er indtil videre ønsker) eller 

lokaler, men hold dig orienteret på Spillemandskredsens hjemmeside eller på 

Folkedansernes hjemmeside under regionen – Musikudvalg. 

• ”Fløjte-kursus”: Brugen af fløjter i spillemands- og folkedansmusikken. 
Instrumentkursus for fløjtespillere (tværfløjter og blokfløjter) – forhåbentlig med 
Manny Skjærbæk som instruktør. 

• ”Harmonika-kursus”: Instrumentkursus i teknik med fokus på bassiden af 
instrumentet: ”Venstre hånd op og ned” – forhåbentlig med Maren Hallberg. 

• ”Opfølgning på Musescore”: Basiskurset i nodeskrivning er kørt to gange, men 
der er efterlyst gentagelse. Instruktør Gunnar Petersen, Viskinge. Programmet er 
gratis og niveauet bliver !”fortsætter”, men der kan tages hensyn til nye brugere. 



• ”At spille sammen”: For alle instrumenter – spil sammen og få bedre lyd og 
sound. Instruktør: Michael S. Petersen, Ramsø. 

• ”Kunstneren og Håndværkeren”: Teknisk kursus for violinspillere, om brugen af 
de to hænder: ”Håndværkeren” = venstre hånd og ”Kunstneren” = højre hånd. 
Afholdes i den sydlige del af regionen og forhåbentlig med Astrid Pørtner som 
instruktør. 

 
Kontaktperson 
Michael S, Petersen, Havnen 17 A st., 4600 Køge 
Tlf. 27 11 59 57 ♦ E-mail: fidlerramso@hotmail.com 
 

 
 
 

Region Hovedstaden 
 
Aktiviteter  
Vil blive annonceret i Trin & Toner og på www.spillemandskredsen.dk. 
 
Kontaktperson 
Tove Winther Pedersen, Kajerødvej 9, 3460 Birkerød       
Tlf. 40 72 10 07 ♦ E-mail: tovewp@webspeed.dk 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

SPILLEMANDSKREDSEN støtter og  

arbejder sammen med følgende: 
 

Ud over vort tætte og givtige samarbejde med FD – Folkedans Danmark – f.eks. omkring 
landsstævner m.m.,  støtter og samarbejder Spillemandskredsen med bl.a.: 
 

• Børn og unges deltagelse i Thyregodtræffet 
 

• Spillemandskursus for Børn og Unge på Sdr. Felding Skole,  
 

• Danse- og spilletræf for børn og unge på Stevns 
 

• FMS – Folkemusiksammenslutningen www.fms-net.dk 
 

• FMHR – Folkemusikhusringen www.folkemusikhusringen.dk 
 



Spillemandskredsens Styrelse 
 
Formand 
   Ingolf Ryom-Nielsen 
   Åesvej 19, Tvingstrup 
   8700 Horsens 
   Mobil: 28 60 47 37 
   E-mail: inryni@hotmail.com 
    
 
Kasserer 
   Anne-Grete Jensen 
   Egeskovvej 127 
   7000 Fredericia 
   Mobil: 24 60 63 98 
   E-mail: angrjens@gmail.com 
 
 
Næstformand og Sekretær 
   Mette Dyekjær Pedersen 
   Pindsende 7, Barløse 
   5610 Assens 
   Mobil: 21 46 42 47 
   E-mail: mette.dyekjaer@gmail.com 
 
 
Styrelsesmedlemmer 
   Anne-Mette Jansen 
   Lillegade 2 b 
   2670 Greve 
   Tlf.: 43 40 55 20 / 21 16 91 68 
   E-mail: lillegade2b@gmail.com 

 
   Bjørn Kiilerich 
   Asåvej 50 
   9220 Aalborg Øst  
   Mobil: 23 46 83 51 
   E-mail: bkiilerich@stofanet.dk 



 

Spillemandskredsens Forlag tilbyder: 
  
358 Danske folkedansemelodier – Bind I 
358 Danske folkedansemelodier – Bind II 
I alt 708 numre i arrangement for 1. & 2. Violin samt klarinet & bas.   
1. stemme koster 200,- pr. bind 
Øvrige stemmer 100,- 135,- pr. bind 
 
358 CD-ROM – Bind I +II -  Pris  250,-  

 
Tostemmig udgivelse i 6 bind med melodier med becifring fra egnshæfterne: 
 
       Bd 1:  Vejle Vesteregn. Sønderjylland. Vesteregnen. pris 110,-  

         Bd 2:  Hardsyssel. Salling. Mors/Thy. Pris 110,-    
Bd 3:  Himmerland. Randersegnen. Vendsyssel & Læsø. Pris 110,-   
Bd 4:  Sjælland. Præstø. Møn. Pris 110,-   
Bd 5:  Fyn. Lolland-Falster. Bornholm. Pris 110,-  
Bd 6:  Forskellige egne. Legestuen. Pris 110,- 
Samlet tilbudspris for 6 bd. Pris  400,-  

 
Nodebog med 175 melodier af Nils Andersen (Svenske Nils) Pris 100,-  
 
Ole Kjær - Melodisamling Pris 125,-  
 
Ejners udvalgte melodier – nodebog med 2 stemmer og becifringer Pris 130,- 
 
Årsudgivelser: Melodisamlinger med fra 10 til 15 melodier, 
Fortrinsvis fra egnsområder. I arrangement for 4 til 7 stemmer. 
Prisen er fra 40,- til 75,- pr. sæt. 
 
Herudover forhandles CD’er, bøger og video’er med og om dansk 
spillemandsmusik.   
 
Desuden sælges nodetasker med plads til nodestativ, noder og meget mere. 
 
 
Du kan se udvalget på www.spillemandskredsen.dk – og bestille på mail 
spilforlag@gmail.com eller telefonisk:  3511 5423 (kl. 10.00-12.00) / 2985 7356 

 

 
Med venlig hilsen 
Spillemandskredsens Forlag  
 
Lisa Rogild  


