
Prisen er  375 kr. 
For børne-/ungdomshold 200 kr.

Forplejning er inkl. i kursusprisen og  
består af frokost aftensmad, 2x kaffe/ 
kagebord, natmad og morgenmad. 
Øl, vand og vin kan købes.

Tilmeld dig nu eller senest 19. januar  
til Manny Skjærbæk: 
Borgvold 14 A 2. tv., 7100 Vejle .  
30 34 35 66 - mannyskj@gmail.com 

Nodemateriale sendes ud omkring 1. 
februar sammen med deltagerliste m.m. 

Thyregod ligger centralt på toglinjen 
mellem Vejle og Herning. Thyregod  
Skole ligger kun ca. 5 min. gang derfra.  

Overnatning  er der mulighed for på skolen.  
Morgenmad og overnatning er inkl. i  
prisen. Husk tilmelding. Kursuscentret, 
der ligger ved siden af skolen, udlejer  
værelser.   

Ved afbud efter udsendelse af materiale  
betales et gebyr på 80 kr. Afbud efter 13.  
februar et gebyr på 200 kr. (mad, porto m.m).  

Det forventes at voksne spiller til dansen
om aftenen.

Spørgsmål til Manny Skjærbæk.

Har du  
fået lyst

 til at være 
med?

Arrangeret af
Thyregod  

Folkedansere og  
Spillemænd

Støttet af  
Vejle Kommune



Vær med til en sjov og lærerig dag! 

Thyregod  
Træf

Lørdag d. 17. Februar 2018



Nu for 28. gang!  
Masser af spillemandsmusik, folkedans og hyggeligt  

samvær. I løbet af dagen bliver der undervist i  
forskellige valgfrie  grupper og orkesterspil. Dagen slutter 

med, at en stor flok spiller op til dans.  Det hele afholdes 
 på Thyregod Skole og er en glædesfyldt dag  

med omkring 130 spillefolk og en masse dansere.

Dagens program
 09:30 10:00 Ankomst
 10:00 11:00 Storspil for alle
 11:00 12:00 Gruppespil (1. valghold)
 12:00 13:00 Frokost
 13:00 14:45 Gruppespil (1. valghold)
 14:45 15:15 Kagebord, kaffe/sodavand
 15:15 18:00 Gruppespil (2. valghold)
 18:00 19:30 Aftensmad
 19:30 20:00 Ungdoms/børnekoncert for alle
 20:00 23:30 Folkedansebal og kaffebord
 23:30 ?? Natmad/fri spil og dans
 Psst! kl.  21:45 “Natkassen” åbner med børnefilm og hygge!

Dansekursus og åben bal
 13:30  - 18:00  Dansekursus 
   v/Anette Bech-Dalstrup.

 20:00 23:30  Folkedansebal  
   v/Anette Bech-Dalstrup og Vibeke Smidt 

    “Fuldfart på dansen” 
   v/Mie Nielsen og Ove Andersen. 

    Børnedans  
   v/Camilla Skjærbæk og Annelene Toft

Pris for dansekursus er 70 kr. inkl. kaffebord. Børn/unge 40 kr. Husk tilmelding!

Er du en glad danser?



Er du en glad danser?

Vælg det hold,  
der passer bedst til dig 

  Spillemandsmusik Udtryk og betoning
Ove Andersen, Ø. Bjerregrav, violin og harmonika,
Få styr på udtryk og betoning og spil en masse god dansemusik.

Irsk Folkemusik
Rune Barslund, Odense, harmonika og tin whistle
Få et inblik i traditionel og nyere, irsk folkemusik.

Violinkursus Teknik, betoning /Sammenspil
Kevin Lees, Odense, violin
For dig, der vil studere din violinteknik eller spille sammen med andre.

Harmonikakursus Basspil /Tango
Stig Christiansen, harmonika, Daugaard
1. del arbejdes der med basspil på harmonikaen. 2. del er der tango for alle. 

Blæserkursus
Annmarie Grams, Odense, tværfløjte
1. del af dette hold er kun for fløjter og 2. del for alle interesserede blæsere.

Dansespil
Vibeke Smidt, Dørken, harmonika
Dette hold spiller til dansekurset.

Ungdomshold De skrappe
Rasmus Nielsen, Odense, violin, guitar og klaver
For dig, der har spillet en del - både med og uden noder.

Ungdomshold Fra 11 år
Annelene Toft Christensen, Esbjerg, violin
En god introduktion til folkemusik og sammenspil.

Børnehold Fra ca. 6-11 år
Camilla Skjærbæk, Manny Skjærbæk, Odense, Vejle, klarinet, tværfløjte
Vi spiller glade melodier med både meget lette og svære stemmer. 


