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”Knorifas” 

Lørdag den  
26. September 2009 

Kl. 19.30 

Sæsonstart 
Mandagsdansen starter den 

7 september 2009 kl. 19.30 

 

Dans for lettere øvede  

fra kl. 18.30 - 19.00 

Samspilskursus: 

 Kl. 13.00 - 18.00 

Balaften: 

Kl. 19.00 - 22.30 
 

Laugets orkester  

leverer musikken 
 

Læs meget mere inde i bladet 

Samspilskursus og bal 

Lørdag den 21. november 2009 

(Instruktør til 2014)  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Trekanten” Kultur & Foreningshus 

Sebbersundvej 2A, 922o Aalborg Øst 

Tlf. 99 31 76 00 

Formand:  
Klavs Munklinde Hansen  

Tlf. 98 15 58 04 / 27 20 63 83 

E-mail: klavs@munklinde.dk 

Næstformand:  
Ulrich Clausen 

Tlf. 98 10 20 56 

E-mail: faerch.clausen@stofanet.dk 

Kasserer:  
Henning Christensen 

Tlf. 98 14 77 86 / 23 31 63 15 

E-mail: hc@stofanet.dk 

Presseansvarlig & webmaster:  
Ole Larsen 

Tlf. 98 13 84 62 

E-mail: oleoginge@privat.dk 

Sekretær:  
Betty Bøttger 

Tlf. 98 17 92 70 

E-mail betty@egholm51.dk  

Suppleant:  
Inger Pedersen 

Tlf. 22 73 54 60 

E-mail wombat@stofanet.dk 

Suppleant:  
Asser Sletter 

Tlf.40 73 78 53 

E-mail asser50@stofanet.dk 

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 2010 

Evt. stof til bladet sendes til: Formanden 

Deadline 15. november 2009.   



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

LOGO konkurrence  

På generalforsamlingen 17. marts 2009 blev der opfordret til at udskrive en 
konkurrence om at få lavet et nyt logo til Aalborg Danse– og Spillemandslaug. 

 

Rammerne for det nye logo skal være: 

 
 Logoet skal være Sort/Hvid. 

 Logoet skal forene dans og musik. 
 Logoet indeholder ingen folkedragter 
 Overholde vedtægternes formålsparagraf: 

 a) at dyrke samvær omkring musik og dans, der fortrinsvis har rod i den 

     danske folketradition. 
b) at fremme samværet mellem genrationerne, så levende folketraditioner kan 

     føres videre. 

c) at være tro mod gamle danse og gammel musik, men samtidig at være 
     åben over for ny spillemandsmusik og nye danse. 

d) at arbejde for dygtiggørelse af det enkelte medlem gennem gensidig 

    undervisning. 
e) at afholde møder, kurser, åbne arrangementer m.v. 

f) at samarbejde med andre spillemandsgrupper og foreninger. 

g) at spillemandsgruppen skal være en åben gruppe, hvor alle kan komme og 

    spille med evt. dele ind i mindre grupper. 

 

Deadline for indsendelse af forslag vil være den 1. februar 2010  

 
Offentliggørelsen af det nye logo vil ske til Laugets 20 års jubilæumsfest     

lørdag den 27. marts 2010  

 
Alle rettigheder tilfalde Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

 

Der vil være en mindre præmie til det logo der vil blive valgt. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Mandagsdans. 
 

Mandag den 7. september starter vi endnu en fantastisk sæson, jeg   

håber vi kan fortsætte de gode takter med rigtig mange veloplagte  

dansere. 

Jeg ved at musikerne har været samlet flere gange i løbet af sommeren, 

så de kommer, med garanti og deler ud af deres glade folkemusik.  

 

 

”Begynderdans” 
 

Vi starter igen mandagsdansen kl. 18.30 

med at øve lidt trin og fatninger samt de 
forskellige begreber der bliver brugt i de 

danske folkedanse. 

Der kunne måske snige sig en ny    

schottisch variation ind. 
Der vil være plads til alle, om du er    

nybegynder, lidt eller meget øvet.   

 
 

 

Balaftner i samarbejde med Trekanten 
 

Jeg har meget lyst til endnu en gang indtrængende at appellere til laugets 

medlemmer om at støtte op om disse arrangementer. Vi gør fra bestyrelsens 

side et stort arbejde for at finde orkestre som vi mener kan levere, ikke kun 
noget helt fantastisk musik, men også give alle der deltager en rigtig god  

danseoplevelse. 

Selv om der ikke står noget om en danseleder til disse baller, er der så vidt 

vides, aldrig nogen dansere der er gået fra et sådan bal med en følelse af at de 
ikke har kunnet være med. 

Så sluk bare fjernsynet og find danseskoene frem, vi savner Jer.  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Lørdag den 26. september 2009 kl. 19,30 
 

Knorifas er en trio, som spiller musik hovedsagligt fra Thy, og efter  

Børge Smed, Evald Thomsen og Æ Tinusser + standardrepertoire. 
 

Trioen består af: 
 

Jeppe Nørgaard (Violin) 

Spiller sammen med Nordenfra, på Frilandsmuseet, sammen med Malene 

Beck og Karl Bille. Har stået i lære i Hogager hos bla. Viggo Gade, Evald 

Thomsen, Thomas Thomsen og en masse andre. 
 

Vagn Dahl Hansen (Klaver) 

Spiller i Bøg og TrioTinus. 

Arbejdede i Hogager, hvor han og Jeppe spillede meget sammen med Børge 

Smed. 

Da Niels Bjerregaard døde i Thy hoppede Vagn ind og spillede med i Mads-

bølls orkester og da Karl Tinus døde i Oksbøl hoppede Vagn ind og spillede i 

Æ Tinusser. 
 

Mette Kathrine Jensen (Harmonika) 

Spiller med Kristian Bugge, Pigerne & Pøhl og i koncert og foredragssammen-

hænge. 

”KNORIFAS” 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Samspilskursus og bal 

med Klaus Pindstrup 

Lørdag den 21. november 2009  

Samspil i orkestret kl. 13.00 - 15.00 
Aalborg Danse- og Spillemandslaug afholder et samspils-
kursus med efterfølgende bal lørdag den 21. november 

2009 på Trekanten – med Klaus Pindstrup som instruktør. 
 

Der er 11 musikere, der har forhåndstilmeldt sig kurset. 
 

Den oprindelige tanke var at gennemføre et samspils-

kursus for orkestret. Ikke at lære nye numre, men at     

arbejde med dem vi i forvejen kan. 
 

Klaus Pindstrup vil samtidigt gerne arbejde med         
samspillet mellem musikerne og danserne. 

Derfor vil vi gerne have et mindre hold dansere med på et 

tidspunkt i programmet. 
 

Den idé har udviklet sig til, at vi gerne vil spille til et bal 

om aftenen, hvor vi afprøver det, vi har lært i dagens løb. 
Klaus Pindstrup deltager også i den del af programmet, så 

vi får en hel dag med undervisning og praktisk afprøvning 

i ét helt forløb. 

Klaus Pindstrup vil gerne arbejde med forspillerens rolle, hvis nogle af     
musikerne har lyst til at prøve det. Forspillerne kan få lejlighed til at prøve 

det lærte af til ballet om aftenen. 
 

Samspil mellem musikere og dansere kl. 16.00 - 18.00 
Dansedelen inkl. en let aftensmad kan du deltages i for den beskedne pris af 

40,- pr. person. Drikkevarer skal købes i Trekantens kantine. 
Tilmelding vil pga. aftensmad være nødvendig.  

Tilmelding senest den 15. november 2009 til : Klavs Munklinde Hansen 

på Tlf.: 27 20 63 83  eller på mail til klavs@munklinde.dk 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Balaften: åben bal for alle 19.00 - 22.30 
Kom og deltag i en balaften med laugets store orkester, og oplev hvad der har 
været arbejdet med i løbet af dagen. 
 

Under ballet bliver dansen ledet af: Klavs Munklinde Hansen 
 

Entre inkl. kaffe og kage: medlemmer 50,- ikke medlemmer 65,- 
 

Der er tale om et kursus i samspil i orkestret og i  samspillet mellem 

orkestret og danserne. 
Det betyder, at der kan blive givet nogle samspilsmæssige instruktioner i  

løbet af ballet. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Dagens og aftenens samlede program er: 
 

1300 1500 Undervisning med orkestret alene. 

  Her vil der kun blive arbejdet med musikken. 

1500 1600 Pause og flekstid. 

1600 1800 Undervisning i samspillet mellem musikere og dansere. 
  Her er et hold dansere med. (se foregående side)  

1800 1900 Pause, aftensmad, flekstid. 

1900 2230 Åben balaften.  

  Her afprøves alt det, vi har lært om eftermiddagen. 

2230 2300 Opsamling af gode råd fra dagen, afslutning i orkestret. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Spillemandsfestival april 2009 

Fredagshygge på 

Tornhøjskolen 

Der blev også spillet en smule 
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Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Se flere af Ole Ugilt Larsens  

fotos på laugets hjemmeside 

Hjemmebagen 

fredag aften så 

nu lækrere ud! 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Til Generalforsamlingen 2009 
Jeg når sikkert ikke at komme til generalforsamlingen i år. Derfor vil jeg give 

min tilbagemelding skriftligt. 

Jeg tror, bestyrelsen gør et meget større arbejde, end det der umiddelbart er 
synligt for os medlemmer – dansere og musikere. Jeres arbejde kan ikke altid 

vejes på en vægt eller måles med en tommestok – men det kan opleves. 

 

Resultatet er nogle dejlige danseaftener. 
De kommer ikke af sig selv. Den foreningskultur vi har, er – som i en hver 

virksomhed – resultatet af det lederskab, der har været udøvet gennem de 
seneste 2-5 år. Det lederskab kommer fra bestyrelsen, danselederen og orke-

sterlederen. Vi har oplevet en konstant udvikling i orkestret i de to år, jeg har 

været med. Det skyldes absolut Ulrichs ledelse af orkestret, og en god men-
neskelig tone og en god orkesterkultur blandt musikerne. Jeg ville ønske, at 

nogle af de nye dansere kunne sætte ord på, hvordan de oplever dansen. 

Selv om jeg ikke kan danse, og selv om jeg ikke helt har overskud til at følge 

danserne hele tiden, er jeg ikke i tvivl om, at oplevelsen af danseaftenerne i 
stor udstrækning er et resultat af Klavs’ ledelse af dansen. 

Resten af bestyrelsen danner rammerne omkring, at det kan lade sig gøre. Det 

ser ud, som om danseaftenerne totalt set udvikler sig – ikke kun orkestret. Vi 
giver alle vore bidrag til disse danseaftener, så summer bliver meget større, 

end nogen nok så dygtig individualist nogensinde kan skabe alene. En for-

enings evne til at udvikle sig, er blandt andet dens evne til at optage nye med-
lemmer. 

Det er en meget større evne, at foreningen kan optage nye medlemmer, end at 

de gamle medlemmer gør, som de altid har gjort de seneste mange år. Derfor 

var begynderdansen en god oplevelse. Jeg har selv oplevet denne evne i Jeres 
måde at optage mig på. Det er en meget stor glæde at få lov til at deltage som 

bassist og at få lov til at spille sammen med nogle rare musikere – for nogle 

glade dansere. 
Det er en meget stor glæde at få lov til at være med i foreningens udvikling 

og at have et sted, hvor jeg kan udvikle mig som bassist. 

Mange tak til foreningens ledelse gennem året der er gået. Det er ikke bare en 

selvfølge. 
Med venlig hilsen  

Ole Olesen 

 

En stor tak til Ole, for de pæne ord, fra den samlede bestyrelse  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 
Formandens beretning 2009 
 

Af: Klavs Munklinde Hansen 
 

Generelt: 
Siden sidste års generalforsamling har vi i lauget gennemført en vellykket spillemandsfestival, 
tre balaftner i samarbejde med Trekanten, 12 gange mandagsdans og et Fanø kursus. 
Ved alle arrangementer har vi haft en helt fantastisk stemning, som ikke mindst skyldes noget 
rigtig godt musik. Spillemandsfestivalen med op imod 50 musikere, balaftner med professio-
nelle orkestre, og sidst men ikke mindst de gode laugsaftner med laugets eget store orkester. 
 

Spillemandsfestival 2008 
Igen en fantastisk festdag og aften, som Søren har været arrangør og afvikler af. Der var fra 

starten lidt kommunikationsproblemer imellem bestyrelsen og Søren, hvilket jeg endnu en 
gang kun kan beklage, jeg var sikkert ikke god nok til at formidle bestyrelsens ønsker til Sø-
ren. Det lod han sig nu ikke slå ud af, men fik arrangeret en rigtig god spillemandsfestival.  
Stor tak til Søren for det flotte arbejde.  
Dagen og aftenen blev afviklet som de tidligere år.  
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 helt igennem rigtig god dag og aften. 

75 dansere og 46 musikere  
 

Mandagsdanseaftnerne 
Her syntes jeg næsten at jeg gentager mig selv fra år til år. Dette er kun positivt ment, da jeg de 
sidste par år har snakket om en fremgang i antallet af både musikere og dansere. Det er min-
sandten også tilfældet i år. Det er helt fantastisk dejligt at være en del af. 
 

Vi har siden sommeren 2008 praktiseret begynderdans en halv times tid før hver mandagsdans, 
her har der trofast mødt 4 – 6 par op. Vi har arbejdet lidt med forskellige grundtrin, og jeg blev 
gang på gang overrasket over hvor lærenemme de alle var. F.eks. den aften jeg havde valgt at 
vi skulle danse mazurka, ville jeg bruge lidt tid til sidst på at danse ”Æ Russer” fra Thy. Og 
minsandten om ikke alle efter 10 minutter dansede Æ Russer fejlfrit. Det er jo ikke just en af 
vores nemmeste danse. 

Orkesteret med Ole som tovholder, har også trofast mødt op med et antal musikere for at spille 
til begynderdans. Det har været rigtig dejligt at føle, at de enkelte musikere har kunnet tage det 
ansvar det er selv at stå for musikken, og ikke have en forspilder at putte sig bag ved. 
Så der skal lyde en stor tak og godt gået til alle musikkerne.   
De sidste par danseaftner har Mette virket som danseleder, hvilket jeg har været meget glad 
for. 
Det er dejligt at der er unge mennesker der er klar til at tage over. Det er også dejligt at dansere 
skriver til mig på Grønland for at fortælle at Mette er rigtig dygtig. Så tak til Mette og sig bare 

til, du må lede alt det du vil.  
 

Kursus 
Vi afholdte den 8. november et kursus i danse fra Fanø. Laugets store orkester leverede musik-
ken og undertegnede stod for dansen.  
Der deltog 22 dansere, og jeg er sikker på at vi alle havde en rigtig god dag. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

 

Balaftner i samarbejde med Trekanten: 
Indledningsvis skal der igen i år lyde en stor tak til Trekanten for deres støtte til folkemusik-
ken, og tak for et godt samarbejde. 

 

Septemberbal med ”Blå blomst” 
Tre unger friske piger fra folkemusikkonservatoriet. Kristine Sand, Ditte Fromseier Mortensen 
og Kirstine Elise Pedersen. 
En aften med det kendte folkemusik, men med en gejst af ungdom der ikke er til at stå for. 
Trods det lidt lave fremmøde, en rigtig god aften men en fantastisk stemning. 
39 dansere 

 

Nytårsbal med Jesper Vinter og Kristine Heebøll 
En aften med to helt fantastiske musikere, der blev mest spillet traditionel folkemusik, men 

også musik som De selv havde komponeret, og her viste det sig virkelig hvor dygtige musikere 
de er. Endnu en gang en fantastisk oplevelse. 
33 dansere 

 

Forårsbal med ”Strygfri” 
Et orkester som vi har hentet helt fra Sjælland, fire meget dygtige musikere. 
Endnu en stor oplevelse hvad musik angår, men igen for mange dansere der gik glip af et godt 
bal. 
34 dansere 

 

Nærmest forestående:  
Vi afholder igen i år en spillemandsfestival. Vi holder fredag aften en velkomst hyggeaften på 
Tornhøjskolen, for at tage godt imod det svenske orkester Lommebôs, som vi er meget glade 
for vil tage den lange tur over Kattegat for at deltage i spillemandsfestivalen. 
Alle musikere som dansere er meget velkommen til at deltage i denne aften. 

Selve festivalen bliver som de tidligere år med Ove Andersen som instruktør for musikerne om 
eftermiddagen, og med en masse god dansemusik hele aftenen fra de deltagende orkestre. 
Det er den første festival som bestyrelsen står for at arrangere, da Søren desværre har valgt at 
sige stop. Men der skal fra den samlede bestyrelse lyde en stor tak for alt det arbejde du igen-
nem mange år er lagt i foreningen. 

 

Fremtiden:  
Vi arbejder i bestyrelsen for øjeblikket på at arrangere foreningens 20 års jubilæum til foråret 
2010, så her er noget godt i vente. 
Vi har aftalt at fortsætte de gode takter med ”begynderdans” i efterårssæsonen 2009. 
  
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle for en rigtig god sæson, tak for det store fremmøde på 

vores laugsaftner, og tak fordi I er med til at skabe en rigtig god stemning. 
Mit ønske for fremtiden er, at nogle flere medlemmer får øjnene op for de fantastiske balaftner 
som vi afvikler i samarbejde med Trekanten.  
Vel mødt til en ny sæson. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Referat af generalforsamling i Aalborg danse- og  Spillemandslaug d.17.03.09. 

 

15 medlemmer var mødt. 

 

Valg af dirigent og referent. Per Havkrog valgt som dirigent. Betty Bøttger valgt som 
referent. 

 

Formandens beretning. Vedtaget. Foreligger som bilag. 

 

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Godkendt. Fint resultat. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ulrich Clausen og Ole Larsen genvalgt til bestyrel-

sen. Inger Pedersen og Asser Sletten valgt som suppleanter. Som revisorer vælges 

Hanne Færch og Birgit Davids. 

 

Fastsættelse af kontingent. Uændret. 

 
Indkomne forslag. Der er ikke kommet nogen forslag, men laugets bassist Ole Olesen 

har sendt en skriftlig hilsen til generalforsamlingen, hvori han takker for en god sæ-

son. 

 

Ideer til næste års arbejde. I næste sæson kan lauget fejre 20 års jubilæum. Det skal 

fejres og der er lavet aftale med gruppen ”Rasmus” om at spille ved den lejlighed. 

Desuden er der lavet aftaler med grupperne ”Knorifas” og ”Skårup og Bugge” til 

næste sæson. Forslag om kurser i Fanø og Læsø dans. Forslag om et kursus i forskel-

lige danse variationer. Forslag om, at generalforsamlingen ligger på en mandag/danse 

aften. Forslag om at tilbyde begynderdans i næste sæson. Bred drøftelse om vores bal 

aftener. Der kommer desværre ikke særlig mange dansere, det er meget ærgerligt. 
Forslag om, at arrangementerne med de udenbys grupper afholdes om mandagen 

eller fredagen. Der bliver spurgt om sæsonen kan være længere. Bestyrelsen vil ar-

bejde videre med ovenstående. 

 

Eventuelt. Formanden opfordrer medlemmerne til at skrive indlæg til laugets med-

lemsblad. Opfordring til musikken om at være opmærksom på ikke at spille for hur-

tigt. 

Bestyrelsen ønsker at lauget får et nyt logo. Derfor udskrives en konkurrence som 

gerne skulle resultere i, at vi til vores 20 års jubilæum d.27.marts 2010 kan afsløre 

laugets nye logo. 

Ros til Mette Bebe for at lede danserne godt igennem dansen ved Klav`s fravær. 
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Stemningsbilleder fra en god sæson! 

Fotograf: 

Ole Ugilt Larsen 



September 2009 
 

Mandag  den 7.  kl. 19.30 - 22.00  (Begynderdans 18,30-19,00) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag den 14.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 21.  kl. 19.30 - 22.00 (Begynderdans 18,30-19,00) 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Lørdag den 26.  kl. 19.30 - 23.30                   Entre inkl. kaffe og kage: 

Balaften med ”Knorifas”                                    65,- / 85,-  
 

Mandag den 28.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Oktober 2009 
 

Mandag  den 5.  kl. 19.30 - 22.00  (Begynderdans 18,30-19,00) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag den 12.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 19.  kl. 19.30 - 22.00  (Begynderdans 18,30-19,00) 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Mandag den 26.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

November 2009 
 

Mandag  den 2.  kl. 19.30 - 22.00  (Begynderdans 18,30-19,00) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag den 9.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 16.  kl. 19.30 - 22.00  (Begynderdans 18,30-19,00) 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Lørdag den 21. Samspilskursus og bal 13.00 - 22,30                

Samspil i orkestret                                   13,00 - 15,00          Entre: 

Samspil mellem orkestret og danserne    16,00 - 18,00            40,- 

Åben balaften efter kursus                       19,00 - 22,30       50,- / 65,- 
    

Mandag den 23.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 
 

Januar 2010 
 

Lørdag den 16. Nytårsbal med ”Karl Skårup & Kristian Bugge”  

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

Arrangementskalender  


