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NYHEDSBREV MARTS 2019 
 
Hej alle spillefolk i Spillemandskredsen – Region Sjælland. 
 
Du sidder nu med seneste udgave af bestyrelsens informationsbrev til jer medlemmer. Der er lidt nyt – men 
mangler du oplysning, er du velkommen til at kontakte os. Siden sidst: 

1. Medlemsmøde i regionen blev afholdt i Raklev. Der mødte 1 (eet) medlem frem ud over den siddende 
bestyrelse, som blev ”genvalgt”! - Dog er vi reduceret til 4 personer (Erik, Leif, Frede og Michael), da Judith 
har ønsket at træde ud af bestyrelsesarbejdet. Tak til Judith for et godt arbejde bl.a. med vores lokale 
kurser. Referat fra mødet er vedhæftet. 

2. Højeruplund - Nyt arrangement! Vi har de tidligere år deltaget med stort orkester i Andelslandsbyen 
Nyvang ved Holbæk. Nyvang ønsker ikke længere deltagelse af folkedansere og spillemænd. Regionen 
har derfor besluttet at erstatte dette arrangement med et-dags-stævne i Højeruplund – ved Stevns Klint lige 
foran kirken. Det er udendørs ligesom tidligere i Nyvang, men vi skaffer telt og tørrevejr. Jeg vil gerne have 
tilkendegivelse om man deltager – men alle er velkommen u anset dette. Og der kommer snarest program 
på hjemmesiden i Spillemandskredsen samt iFD Regions Sjælland / Musikudvalget 

3. TIVOLI - 2019: Vi har planlagt igen at deltage i opvisninger i Tivoli. Vi vil meget gerne have mange med til 
at spille. Der er er gratis adgang for alle aktive spillemænd på dagen (armbånd) så tilmelding er vigtig. Lad 
mig få en mail senest 10.april hvis du vil deltage i orkesteret og dermed modtage armbånd for adgang samt 
deltage i træningerne. 

4. Program til Tivoli og Højeruplund: Det er endnu ikke på plads, men jeg har talt med Carsten Daugaard, 
og vi er enig om at programmet for fællesholdet bliver noget som alle kan spille og danse.  

OBS. Tilmelding senest 10.05.19 til Michael 

5. Træninger til Tivoli og Højeruplund: 16.maj og 23. maj kl. 19.30 til 21.45 – sæt dem i kalenderen 
allerede nu!  Sted: Musiklokalet, Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk 

6. Landsstævne Varde 14.juli til 20.juli: Det årlige landsstævne bliver i Varde, og der er nu åbent for 
tilmelding – husk at prisen stiger efter 1.april!  

7. Træninger til Varde: 18.juni og 26.juni kl. 19.30 til 21.45 i Ahornhallen, Ahorn Alle, Ringsted. 
Opvisningsprogrammet for Regions Sjælland bliver – nr. er i 358:   

    1 Fremad, Falster  475 Jødetur, Lolland  524 Holmstrup Firetur  

282 Hjerter to, Odsherred  212 Totur, Kjøng  471 Halvfemtetur, Rykkerup  

499 Mazurka, Præstø  288 Tretur, Sejerø   

Der er nogle mindre kendte og let svære numre, så det er nødvendigt at øve sig. Jeg har valgt, at vi ændrer 
tonearten på nr. 471 til G-dur, da det så bliver spillebar for de fleste. Noder er vedhæftet. Skulle du have 
besvær med disse numre, er du velkommen til at kontakte mig, så vi evt. kan justere til en lidt lettere 
stemme / node. 

 
Godt forår og god sommer til jer alle.  
Jeg glæder mig til at mødes med jer alle og jeg håber, at rigtig mange vil deltage i ovennævnte 
arrangementer i Region Sjælland. Har du andre ideer er de også velkommen. 
Følg med på hjemmesiden og aktivitetslisten: https://folkedans.dk/cms/?&pageid=21829 
 
På bestyrelsens vegne  
Michael S. - Ramsø  
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