
 

 

 

 
           NYHEDSBREV  -  AUGUST 2022       

 
Kære medlemmer! 

Det er stadig sommer og nogle nyder at vinden trækker hængekøjen rundt, mens andre så småt er 
begyndt at stemme violinen igen til en ny sæson i laugene.   

Andre spillemænd er måske ved at lede efter deres instrument i bagagerummet i bilen, fordi det 
har været med til bla. Landsstævnet i Aalborg i uge 29 eller været på campingpladsen og andre 
steder i sommerlandet.  

Der er helt sikkert blevet spillet mere musik i år, fordi vi igen har haft muligheden for at være 
sammen igen.  

SPILLEMANDSKREDSEN sender en stor tak til alle de spillemænd, der tog turen til Aalborg for at 
være med til Landsstævnet.   

Vi sender en særlig tak til Spillemandskredsen i Region Nord under ledelse af Ivan Amtoft, som 
bidrog til festlighederne ved åbningsceremonien på Honnørkajen sammen spillemænd fra 
Landsstævnet i øvrigt.  

Også en stor tak til instruktørerne på Landsstævnet, Ivan Amtoft ved kirkekoncerten, til Bent 
Melvej ved stort orkester, til Bjarne Grue Knudsen som sprang til som reserve en formiddag til 
øvning, ligesom vi sender en stor tak til alle øvrige spillemænd, der gik forrest gennem Aalborg by 
– og til de, der spillede rundt omkring på plejehjem, til workshops og natbal samt til det 
indledende arrangement med spillemandsballet om søndagen.  

Uden alles gode medvirken var festen ikke blevet den samme.  

Landsstævnet i Aalborg blev afviklet under en høj og meget varm sol gennem hele ugen, og det er 
vores indtryk at de allerfleste fik en god oplevelse af stævnet såvel som af selve byen.  

 

Snapshot fra Honnørkajen, Aalborg, til åbningen, mandag, den 18. juli 2022 

 

 



 

 

Hermed de seneste nyheder, vi har modtaget:  
 

GRENÅ 

Lauget har spillemandskursus spillemandkursus med Mette Kathrine Stærk Jensen den 19. nov. 
2022 kl. 09:30 til 16:00 i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenå, Danmark. Se: 
https://www.dgi.dk/dans-og-musik/arrangementer/202211448014  

 DGI Østjylland Dans & Musik holder kursusdag i Hadsten den 23. oktober med Maren Hallberg-
Larsen, Natasja Vosgerau Hansen og Lisbeth Pilgaard. Se: https://www.dgi.dk/dans-og-
musik/arrangementer/202211448016  

 Desuden er der jo Thyregodtræf lørdag den 8. oktober, men det ved du nok allerede. Se: 
“Thyregodtræf 2022” Folkemusik og folkedans - Folkalender 

  

Venlig hilsen Karen Lindballe 

 

 

 

RAMSØ SPILLEMANDSLAUG OPTAGER NYE MEDLEMMER 

Lauget består pt af 23 spillemænd fordelt på 1. og 2. violin, harmonika, klarinetter, blokfløjte, guitar, 
Kontrabas og trækbasun. Vi vil gerne have flere violiner og harmonikaer, men alle instrumenter er 
velkommen, når de passer ind i sammenhæng med vores musik. 

 Vi forventer, at du kan læse noder og er frisk på at spille arrangementer. Vi spiller efter ”358” samt en del 
løsblade – se vores hjemmeside. Alle er velkomne, men du kan finde beskrivelse af og teste dit niveau her: 
https://www.spillemandskredsen.dk/?Kurser___Kursusstruktur_og_Foruds%C3%A6tning Kontakt gerne 
Michael, hvis du er i tvivl om det er noget for dig. 

 Vi spiller første tirsdag i måneden samt onsdage i de øvrige uger. Det foregår i Snoldelev Sognegård 8 km. 
syd for Roskilde. Vi spiller til dans i foreningen den 6. september, hvor man er velkommen til en prøve 
aften, og vi starter øvedage onsdag den 14.september kl. 19.00. 

Orkestret ledes af Michael S. Petersen – klarinet og lauget ledes af en ”4-mandsgruppe”. Se mere på vores 
hjemmeside www.spillemandslaug.dk eller skriv eller ring til Michael. 

Med venlig og musikalsk hilsen og forhåbentlig på gensyn 

4-mandsgruppen / Michael Eb 

 Michael S Petersen (Ramsø) Telefon: +45 27115957 Mail:        fidlerramso@hotmail.com 

 



 

 

 
SPILLEMANDSKREDSEN UDBYDER: 
 

Temakursus Høng  19.- 21. august 2022 

 

”Traditionel norsk og dansk musik med fælles rødder ” 

Har du hang til Høng, spillemandsmusik, dans & fællesskab, har du lyst til et spillekursus med fokus på 
norsk og dansk traditionel musik med fælles & forskellige rødder, ønsker du at dykke ned i, hvilke 
fællesskaber og forskelle der er i musikken, og møde en ung norsk folkemusikker & en ”gammel dansk” 
(årets traditionalist 2021, - kustode), lyst til udfordringer på dit instrument og i dit musikalske univers? Hvis 
svaret er ja, skal du skynde dig at tilmelde dig. 

Årets instruktører er Sigrid Stubsveen & Bent Melvej Nielsen. 

Desværre har vi har fået afbud fra Sigrid Stubsveen. Heldigvis havde vi en plan B og har fået tilsagn fra Liv 
Vester Larsen, som til daglig underviser på SDMK i Esbjerg, om at komme. Liv har boet og studeret musik i 
Oslo. Hun vil sammen med Bent Melvej Nielsen uden problemer føre os gennem en weekend fyldt med 
norsk og dansk spillemandsmusik. 

Hvis denne ændring betyder, at du nu får lyst til at deltage på kurset, må vi bede dig om at tilmelde dig 
senest tirsdag 2. august kl. 12.  

Der er ”kun” eneværelser tilbage, tillæg 200 kr.  

 
Se vores hjemmeside www.spillemandskredsen for yderligere information  
 

 
Nytårskursus for spillefolk på Snoghøj Folkehøjskole 1-4 januar 2023 

Tredje gang er lykkens gang.  
Denne gang tror vi fuldt og fast på, at det bliver muligt at afholde Nytårskursus.  
Emnet er Vester egnens danse, samt danse fra Mors og Thy. Instruktører: Kristian Bugge og Maren 
Hallberg-Larsen.  
Hold øje med nyhedsbrev i september og Spillemandskredsens hjemmeside. Dér kommer der nærmere 
omtale af kurset.  
 

 

 


