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Kasserer: Henning Christensen 
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Suppleant: Grethe Wagner 

Tlf. 98 15 90 21 
 

Suppleant: Inger Pedersen 
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Husk du kan se alt om laugets program samt rigtig mange flotte 

billeder fra forskellige af laugets arrangementer på: 

www.dansogspil.nordjyskeklubber.dk/  
 

Næste blad udkommer januar 2009 

Evt. stof til bladet sendes til: Formanden 

Deadline 15. november 2008.   
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”Spil bare løs” 
Af Ulrich Clausen 

Aalborg Danse- og Spillemandslaug er, som navnet siger, et laug for dansere 

og spillemænd m/k, og de to parter kan ikke undvære hinanden. Når vi mø-
des til mandagsdans på Trekanten kan det godt se ud som om vi spillefolk 

gerne vil ”være lidt for os selv”, når vi står og varmer op når I andre kom-

mer. 

Det vil vi selvfølgelig ikke, og spillegruppe er åben for alle, der har lyst til at 
spille med. Der er da også kommet nye ansigter til, selvom de er kommet 

”ude fra”, men nye medlemmer af foreningen er også altid velkomne, og det 

kan jo være en god lejlighed til at fortælle lidt om spillegruppen. 

For tiden er vi 14 mere eller mindre aktive spillefolk i orkesteret, og som 

regel er vi mellem 5 og 9, når vi spiller til mandagsdans. Instrumenteringen 
består af violin (7), harmonika (4), banjo/mandolin (1), fløjte (1), bas (1) og 

tromme/jødeharpe (1). Vi ”gamle” spillefolk synes, at det er dejligt og inspi-

rerende, når der kommer nye til, som der er kommet på det seneste, f.eks. 

Ole på bas og Giedrius Salkus, der kommer fra Litauen, på den lidt særpræ-
gede tromme – vi glæder os til, at Giedrius tager jødeharpen frem! 
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I nogle år har vi med Troels haft en rigtig 
god forspiller, men på grund af ophold i 

udlandet, og nu af jobmæssige grunde, har 

han ikke kunnet fortsætte, så derfor må vi 

for tiden klare os uden ham. Vi håber han 
snart får tid og lyst igen, men forhåbentlig 

går det alligevel, og der er en god stem-

ning i orkesteret, hvor alle tager ansvar, 
og til øveaftenerne er mødeprocenten høj. At dømme efter de 

mange dansere, der kommer hver anden mandag på Trekanten 

synes alle vist, at vi har nogle rigtig hyggelige danseaftener. Det er jo ekstra 
sjovt at spille, når der er mange mennesker, og når man får så god respons, 

som vi oplever, at vi får. Succesen skyldes dog i høj grad også den gode og 

afslappede danseinstruktion, som Klavs sørger for, og at andre sørger for 

billetsalg og alt muligt andet. 

I Lauget dyrker vi ikke en særlig dialekt, som det kaldes, når man udeluk-

kende spiller melodier fra en bestemt egn, f.eks. Himmerland. Vi spiller me-

lodier fra alle egne, som vi nu synes er gode, og som der er egnede danse til, 
så det er lidt af en blandet landhandel. 

I løbet af en danseaften spiller vi omkring 30 melodier, så det er nødvendigt 

at have et ret stort repertoire for at få variation fra gang til gang. For at der 
kan være lidt fornyelse sker det, at vi spiller noget, som ikke altid er så gen-

nemøvet, men det håber vi danserne kan bære over med. Alligevel er der 

måske nogle, der kunne tænke sig andre melodier eller danse, en anden sam-

mensætning af dansesæt, aftenens program eller anden fornyelse, så er der 
forslag hertil er det en god idé at få det frem. 

Det er godt med nye numre en gang imellem, og inspiration hertil får vi især 

fra den årlige spillemandsfestival, hvor vi på eftermiddagens workshop sam-
men med de andre spillemænd - og Ove Andersen 

som vejleder - lærer nyt. I oktober havde vi også 

et godt minikursus med Kristian Bugge og Karl 

Skaarup i forbindelse med ballet, som de spillede 
til. Her fik vi inspiration fra såvel den unge kon-

servatorieuddannede musiker som den gamle er-

farne spillemand – en rigtig god kombination og 
en god oplevelse. 
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Septemberbal! 
 

Lørdag den 27. september 

Kl. 19,30 - 23,30 

Kristine Sand m.fl. 

 

 

 
 

 

 

Kristine Sand kommer til Aalborg med gruppen ”Blå blomst”  
 

Biografi: 

Kirstine Sand er vokset op i et folkemusikmiljø med en morfar, som spillede 

harmonika, og en bror der spillede violin. Hun begyndte selv at spille violin 

som 6-årig, efter hun havde overværet mange af broderens undervisningsti-

mer. Efter nogle år begyndte hun at spille til folkedans, og har derefter holdt 

interessen for folkemusik. I 2001 begyndte Kirstine på det Fynske Musikkon-

servatoriums AM-linje, men efter et par år flyttede hun til folkemusiklinjen. 

 

Hun har fået undervisning af Fanø-spillemanden Peter Uhrbrand. Igennem 

projekter med forskellige musikere fra de britiske øer, begyndte Kirstine at få 

interesse for den skotske folkemusik, og i 2005/06 var hun udvekslingsstudent 

på University of Newcastle, England, hvor hun hovedsaglig fik undervisning af 

Catriona MacDonald fra Shetlandsøerne. I maj 2007 blev Kirstine færdigud-

dannet fra Det Fynske Musikkonservatoriums folkemusiklinje.  

 

I sommeren 2007 Udgav Kirstine sin debut plade: Kirstine Sand "Det dansen-

de par" som har fået rigtig mage gode anmeldelser, og som også blev nomine-

ret til to Danish Music Award: "Årets Traditionel" og "Årets Debut". 
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”Begynderdans” 

På laugsaftnerne 18,30-19,00 
 

Vi vil i dette efterår starte vores danseaftner kl. 18,30 hvor vi 

den første halve time vil danse forskellige trin, forskellige fat-

ninger, og forsøge at sætte det hele sammen så det kommer til 

at gå op i en højere enhed. 

Til dette har vores fantastiske orkester lovet at levere musikken. 
 

Vi vil danse en halv time, fra 18,30 - 19,00 

Derefter har vi alle, dansere og musikere mulighed for at få    

pusten inden det går løs med laugsaftenen. 
 

Er der ”drevne” dansere der har lyst til at deltage, er de  

selvfølgelig også meget velkommen.  
 

Det er gratis at deltage, blot du er medlem af foreningen. 

”Laugsaften” 
Grundet prisstigninger på kaffe og kage ser vi os nødsaget til at 

hæve prisen med 5,-  

Så indgang for medlemmer bliver 25,-  

og for ikke medlemmer 35,-   

Medlemskontingent for hele året er stadig kun 80,- 
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”Fanø kursus” 
 

Aalborg Danse– og Spillemandslaug  

arrangerer kursus i danse fra Fanø 
 

Lørdag den 8. november 2008 
 

Kl. 13,00 - 16,00 
 

Trekanten Sebbersundvej 2A, Aalborg ø  
 

Instruktør: Klavs Munklinde Hansen 
 

Musikken leveres af: Laugets orkester  

 

 

 

 

 

 

Pris for kursus incl. Eftermiddagskaffe:  

For medlemmer: 60,- 

Ikke medlemmer 75,- 
 

Tilmelding senest den: 20. oktober 2008 
 

98155804 eller klavs@munklinde.dk   

98147786 eller hc@stofanet.dk 
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Festival 2008, som oplevet gennem Oles kameralinse 

Fra eftermiddagens  

”øvelser” 
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♪♫♪♫♪ 
PIIIIIV!!! 
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Lommebôs i øve- / 

hygge-lokalet 

Laugets orkester 

åbner ballet 

Pengene har 

det bedst i 

Laugets kasse! 
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Fladstrandspillemændene 

Uhm! 

 Furspillemændene  

Fælles afslutning  

Fotos: Ole Ugilt Larsen 
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Formandens beretning 2008 
 

Af: Klavs Munklinde Hansen 
 

Sæsonen generelt 

Efter generalforsamlingen 2007, hvor jeg snakkede om en sæson der var præget af 

aflysningen, så er det kun gået fremad. Vi har gennemført mandagsdans 12 gange, 

vi har afholdt en succesfuld spillemandsfestival, og i samarbejde med Trekanten 

afholdt 3 flotte baller. Alle danseaftner er afholdt med et humør og en gejst som det 

er længe siden jeg har set i lauget, om det skyldes at der er kommet nye og flere 

mennesker til, eller om vi simpelthen alle sammen tror mere på fremtiden og derfor 

møder mere positiv, det ved jeg ikke, men en kendsgerning er det at med det frem-

møde og med den stemning så nyder jeg meget at være en del af lauget. 

 

Spillemandsfestival 2007 
Igen i 2007 med Søren som den der har fat i alle trådene, lykkedes det at få en rigtig 

god spillemandsfestival stablet på benene. Det har ikke været den nemmeste festival 

at få arrangeret, i og med at orkestre der havde meldt fra, så efter at der er fundet 

afløsning for dem, pludselig gerne vil deltage alligevel, men Søren viser igen at han 

kan holde hovedet koldt og få det hele til at gå op i en højere enhed.  

Godt gået Søren! 

Dagen og aftenen blev afviklet som de tidligere år, hvor musikerne mødes kl. 13.00 

for der at blive hundset med, og inspireret af Ove Andersen. 

Vi andre mødte kl. 17.30 til indmarch, storspil og en masse god dansemusik. 

En god og for nogen en lang dag. 

65 dansere og 36 musikere 

 

Mandagsdanseaftnerne 
Som jeg skrev i bladet der udkom til nytår, så har jeg oplevet en næsten euforisk 

stemning. 

I en tid hvor andre folkedanserforeningen snakker om krise, ja nogle er lukket andre 

forsøger at slå sig sammen, der har vi haft en tilgang af nye dansere i en grad som 

jeg ikke har set i de 15 år jeg har været med. Det har været helt fantastisk at opleve. 

Men her må vi ikke glemme at, uden alle de trofaste såkaldte ”gamle” dansere hav-

de det ikke været muligt at skabe den stemning og det sammenhold vi har oplevet. 

Så en stor hyldest til alle nye som gamle dansere. 

 

Orkesteret har også haft sin store indflydelse på at danseaftnerne har været noget 
unikt. Her har der også været en tilgang langt ud over det sædvanlige. En så stor 

tilgang har virkelig krævet at der skulle arbejdes med samspil og samarbejde, men 

jeg må sige den lyd der er kommet ud af det, har bevist at denne opgave er løst til 

ug. Så en stor velkomst til de nye og en stor tak til alle. 

I snit 40 dansere og 10 musikere 
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Kurser 
Musikerne fik arrangeret et kursus med Karl og Christian i forbindelse med septem-

berballet, her blev der blandt andet arbejdet med De små sorte fra Thy. Det er melo-

dier som orkesteret virkelig har taget til sig og spiller med stor selvtillid til glæde for 

alle der lytter på. 
Så her har det virkelig vist at et kursus har givet meget til de deltagende, hvilket må 

give lyst til flere kurser. 
 

Balaftner i samarbejde med Trekanten: 

Indledningsvis skal der igen i år lyde en stor tak til Trekanten for deres støtte til   

folkemusikken, og tak for et godt samarbejde. 

Septemberbal med Karl Skårup og Christian Bugge. De gange Karl har besøgt 

Lauget er der altid kommet mange mennesker, og således også denne gang. Vi fik 

alle en virkelig god aften med, som jeg kom til at kalde dem på en af løbesedlerne 

”Troldmanden og hans lærling”. 
73 dansere 
 

Nytårsbal med Trio Tinus. Et spillemandsorkester med en trækbasun er ikke noget 

vi hører hver dag i det nordjyske, og det var da også, (undskyld udtrykket) den skide 

trækbasun jeg hørte mest i starten af aftenen, men som aftenen skred frem blev den 

en helt naturlig del af musikken. 

Ellers 3 meget dygtige musikere der forstod at skabe en rigtig god stemning. 

69 dansere 

Forårsbal med ”Knark”. Tre gæve spillefolk: Ove Andersen, Gunner Fries, og 
Bent Melvej. Her har vi forsøgt os med at flytte ballet så det ikke afholdes i   vinter-

ferien, da vi i bestyrelsen håber, at der ikke er så mange der er forhindret, og vi der-

ved kan give flere dansere mulighed for at komme. Efter sigende en god aften, jeg 

oplevede den desværre ikke selv. 

53 dansere 
 

Nærmest forestående afholder vi igen i år en spillemandsfestival, hvor vi igen vil 

forsøges os med en velkomst hyggeaften fredag på Tornhøjskolen, specielt for det 

svenske orkester Lommebôs som vi er meget glade for vil tage den lange tur over 

Kattegat for at deltage i spillemandsfestivalen, men andre musikere er selvfølgelig 
også meget velkommen til at deltage. 

Selve festivalen bliver som de tidligere år med Ove Andersen som instruktør for mu-

sikerne om eftermiddagen, og med en masse god dansemusik hele aftenen fra de del-

tagende orkestre. 
 

Fremtiden må jo så vise om denne sæson var en enlig svale, eller vi kan fortsætte de 

gode takter fremover, hvad jeg håber meget på at vi kan. 

Som jeg startede med at sige er det en sand fornøjelse at være formand i en tit hvor 

tingene går godt og der er fremgang for Lauget. 
En stor tak til alle for en god sæson, og en speciel tak til bestyrelsen for et rigtig godt 

samarbejde. 
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Referat af generalforsamling i Aalborg danse- og spillemandslaug d.12.03.08. 
 

10. medlemmer var mødt. 
 

DAGSORDEN: 
 

Valg af dirigent og referent: Ole Larsen valgt som dirigent. Betty Bøttger valgt som 

referent. 
 

Formandens beretning: Godkendt. Foreligger som bilag. 
 

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab: Godkendt. Vi har et lille overskud. 

Forsamlingen mener ikke, at vi har brug for nogen stor egenkapital, men om et par 

år har vi jubilæum, så af den grund er det godt at have ”lidt på bogen”. 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Klavs Munklinde Hansen, Henning Christensen og 

Betty Bøttger bliver genvalgt til bestyrelsen. Grethe Wagner og Inger Pedersen bli-

ver genvalgt som suppleanter. Som revisorer genvælges Hanne Færch og Birgit Da-

vids. 
 

Fastsættelse af kontingent: Uændret. 
 

Indkomne forslag: Ingen. 
 

Ideer til næste års arbejde: Forslag om, at der afholdes et kursus med emne; ”samspil 

mellem dansere og musikere” Claus Pinstrup bliver foreslået som underviser. 

Forslag om, at koncerterne på bal aftener bevares men tidsmæssigt ikke overskrider 

½ time. 

Det er som hovedregel Ulrich der sammensætter program til mandags dansen, han 

modtager gerne forslag til nye danse. 

Det er et ønske fra forsamlingen at programmet er varieret, således at der til man-

dags dans både er lettere og sværere danse. 

Det er vigtigt at fastholde nye folk, både musikere og dansere. For alles vedkom-

mende betyder det meget at møde hjælpsomhed og imødekommenhed. Der er en 

god stemning i lauget, det skal vi værne om. 
Der kom forslag om at forspiller rollen kunne skifte, således at den opgave bliver 

mere flexibel. 

Skal vi prøve at have nogle numre på programmet hvor der både spilles, danses og 

synges? 

Forslag til laugets medlemmer om, at tage ud til andre foreninger og deltage i deres 

arrangementer. 

Der efterlyses forslag til kommende bal orkestre. 
 

Eventuelt: intet. 
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September 2008 
 

Mandag den 1.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 8.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag den 15.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 22.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester. 
 

Lørdag den 27.  kl. 19.30 - 23.30                   Entre inkl. kaffe og kage: 

Balaften med ”Kristine Sand”                              65,- / 85,-  
 

Mandag den 29.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Oktober 2008 
 

Mandag  den 6.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag den 13.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 20.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Mandag den 27.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

November 2008 
 

Mandag  den 3.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Lørdag den 8. kl. 13.00 - 16.00                Entre inkl. kaffe og kage: 

Fanø kursus                                                        60,- / 75,- 
 

Mandag den 10.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 17.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Mandag den 24.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Januar 2009 
 

Lørdag den 17. Nytårsbal med ”Jesper Vinther & Kristine Hebøl”  
 

Entre på mandags danseaftener er 25,- (ikke medlemmer 35,-) Inkl. kaffe og kage  

Arrangementskalender  


