
 

 

           
     Sammenspil i Region Syddanmark 

 
              30. januar 2022         

Region Syddanmark 

 

                               
 

Vi har igennem flere år snakket om at starte et sammenspilsforum i region Syddanmark. Der er flere 
muligheder for indhold. Vi har talt om at indøve nogle numre, som kan bruges, når vi mødes i forskellige 
sammenhænge. 
 
Ideer til Indhold: 

Indøvning af et antal pardanse: Polka, Vals, Schottis, Fanø, Hambo osv. så vi kender dem 
og kan spille dem, når vi mødes til forskellige arrangementer. 
Tips og Tricks på dit instrument (Harmonika, Violin, Bas, Guitar)  
358-numre, som driller eller som du godt kan lide  
Øve til konkrete arrangementer     
--      
Kom gerne med ønsker, så snakker vi om det  
 

Ideen var at spille sammen 3-4 gange i efteråret og 3-4 gange i foråret. Vi er flere gange blevet overhalet 
indenom af Corona, men har fundet datoer for sammenspil i Forårssæsonen 2022, nemlig i alt 5 søndage: 

6. februar   -   20. marts   -   3. april   -   1. maj   -   12.juni 
 

Vi spiller fra kl. 10.00 - 16.00 i  Den Kreative Skole, Kongensgade 111, 7000 Fredericia 
kl  10.00 - 12.00 Spil                           
kl. 12.00 - 12.30  Frokost  (Husk madpakke + service til hele dagen)                  
kl. 12.30 - 14 .00 Spil                        
kl. 14.00 - 14.30 Kaffepause  (Husk Kaffe / The. Vi sørger for kage)                      
kl. 14.30 - 16.00 Spil 
 
Forspiller:                      
Claus Lisberg, som  har spillet til Folkedans i over 40 år, både for Børn, Unge, Voksne og Ældre. Claus 
lægger vægt på dansespillet, og har spillet til mange opvisninger, kurser og legestuer på blandt andet  
landsstævner. 
Vi har tænkt, at der skal være forskellige forspillere, fx leder vi efter en violinspiller 
 
Pris:    
Medlemmer af Spillemandskredsen:  kr.   40,- pr gang.  Alle 5 gange: kr. 150,-                 
Ikke medlemmer:  kr.   50,- pr gang. 
 
Tilmelding  
med oplysning om Navn, Instrument, Spillet antal år) til  
Anne Grete Jensen på  mail angrjens@gmail.com eller tlf. 2460 6398    
Af hensyn til planlægning gerne besked senest fredag inden samspilssøndagen. 
 
Vi ved godt, det er med kort varsel, men håber på, at nogle af jer har tid og lyst til at komme. Ses vi? 
 
Mange spillehilsner fra 
Claus og Anne Grete 
Spillemandskredsen Region Syddanmark -  i samarbejde med Fredericia Spillemandslaug 


