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Nytårsbal den 17. januar 2009 
Jesper Vinther & Kristine Heebøll 

Forårsbal den 14. marts 2009 

”Strygfri” 
Mogens Cramer (Harmonika) 

Birgit Alsdam Cramer (Klarinet) 

 Bjarne Knudsen (Harmonika) 

 Johnnie Frederiksen (Cajon/kasse) 
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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@egholm.dk  
 

Suppleant: Grethe Wagner 

Tlf. 98 15 90 21 
 

Suppleant: Inger Pedersen 

Tlf. 22 73 54 60 

 

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 august 2009 

Evt. stof til bladet sendes til formanden. 

Deadline 15. juli 2009.   



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Laugsaftner / Mandagsdans 
 

Her syntes jeg næsten, at jeg gentager mig selv fra gang til gang. 

Hvordan kan det dog blive bedre og bedre fra halvår til halvår. 

Jeg var for to år siden også meget begejstret for stemningen på  

laugsaftnerne, men det tåler ingen sammenligning med, hvad vi har 

været vidne til i det forgangne efterår.  

Med så stort og velspillende et orkester, og med så mange veloplagte 

dansere som vi har været vidne til i denne sæson, giver det en lyst og 

en gejst til at gøre sine forberedelser med glæde. 
 

Begynderdans / Udvikling 
Vi har i efteråret 2008 arbejdet med lidt begynderdans som start på 

laugsaftnerne. Til dette har musikerne bakket helt fantastisk op, med 

Ole (Basspiller) som den der har holdt sammen på musikerne.  
 

Ole har lovet at samle de nødvendige musikere igen til foråret, hvor vi 

de første tre laugsaftner (12 + 26/1 samt 9/2) vil fortsætte den gode 

udvikling vi har fået startet. Alle er velkommen. 
                                                                           Klavs Munklinde Hansen 

Vi har i november 2008 afholdt et Fanø kursus. 
Det var for mig en helt fantastisk oplevelse at virke som instruktør på 

et dansekursus hvor de tilmeldte dansere spændte lige fra aldrig at have 

danset en sønderhoning, til at have danset de lidt specielle Fanø danse i 

årevis. 

Men jeg fornemmede at alle havde en god eftermiddag. 
 

Samtidig var det helt fantastisk, at have et 9 mands stort orkester til at 

levere musikken. Musikerne fik i hvert fald indøvet det at starte og 

stoppe, hvilket de gjorde uden at kny en eneste gang. 

Orkestret leverede bare noget helt fantastisk musik hele eftermiddagen. 

En stor tak til dem alle fra mig. 
                                                                                          Klavs Munklinde Hansen. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Nytårsbal 
 

Lørdag den 17. januar 2009 

Kl. 19.30 - 23.30 
 

Je- sper 

Vin- ther 

& Kirsti-

ne Hee-

bøll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duoen Heebøll & Vinther spiller et bredt repertoire, som tager 
udgangspunkt i den traditionelle danske dansemusik og i      
Kristine Heebølls egne melodier. Desuden låner de også melo-

dier fra andre lande og fra andre musikere.  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Forårsbal 
 

Lørdag den 14. marts 2009 

Kl. 19.30 - 23.30 
 

”Strygfri” 
 

Gruppen består af: 
 

Mogens Cramer (Harmonika) 

Birgit Alsdam Cramer (Klarinet) 

 Bjarne Knudsen (Harmonika) 

 Johnnie Frederiksen (Cajon/kasse) 

 
Strygfri er en folkemusikgruppe der hovedsageligt spiller til 
dans i form af baller og legestuer.  
Gruppens medlemmer har hver især ca. 15 års erfaring med 
spil til dans og har fødderne solidt plantet i den danske spille-
mands og folkemusik tradition.  
Gruppens repertoire tager udgangspunkt i den danske traditio-
nelle folkemusik krydret med numre fra vores nordiske nabo-
lande samt egne kompositioner.  
 

Strygfri spillede ved Nordlek 2006 i Göteborg, som det Danske 
indslag ved nationskoncerten. 
Strygfri  spillede som DM orkester, ved  DM i folkedans 2007. 
 

Der vil være den nødvendige danseinstruktion, til at alle kan 
være med. 
 
Arrangeret i samarbejde med Kultur og Foreningshuset Trekanten. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Tirsdag den 17. marts 2009 kl. 19:00 
 

Trekanten Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Øst 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer mm.* 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag** 

7. Ideer til næste års arbejde 

8. Eventuelt 
 

* Bestyrelsesmedlemmer på valg 

 Ulrich Clausen og Ole Larsen,  
 

 Suppleanter på valg: 

 Grethe Wagner og Inger Pedersen  
 

 Revisorer på valg: 

 Hanne Færch og Birgit Davids 
 

** Forslag til behandling på Generalforsamlingen, 

 her under forslag til vedtægtsændringer, skal  

 være formanden i hænde senest onsdag  

 den 9. marts 2009 

Der serveres kaffe og kage!  

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Spillemandsfestival 

 
 
 
 
 
 
 

Lørdag den 18. april 2009 

Kl. 17.30 - 23.00 

 
Der arbejdes i skrivende stund på at arrangere endnu en  

forrygende spillemandsfestival. 
Invitationerne til orkestrene er sendt ud, men der er endnu ikke 
overblik over den endelige sammensætning. 
 

Et er dog sikkert, og det er at Ove Andersen 
igen har lovet at virke som instruktør ved 

eftermiddagens workshop for musikerne.   
 

Vi kan med sikkerhed love at det igen bliver 

den forrygende spille- og danseoplevelse 
som det igennem de sidste seks år har  
været. 
 

Entre inkl. kaffe og kage 65,-  
For ikke medlemmer 85,- 

 

Foto: Ole Ugilt Larsen 

Foto: Ole Ugilt Larsen 



Januar 2009 
 

Mandag den 5.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 12.  kl. 19.30 - 22.00 (Begynderdans 18,30-19,00) 

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Lørdag den 17.  kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage: 

Balaften med ”Jesper Vinther & Kristine Heebøll”   65,- / 85,-  
 

Mandag den 19.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 26.  kl. 19.30 - 22.00 (Begynderdans 18,30-19,00) 

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Februar 2009 
 

Mandag den 2.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 9.  kl. 19.30 - 22.00 (Begynderdans 18,30-19,00) 
Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag den 16.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 23.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

Marts 2009 
 

Mandag den 2.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Mandag  den 9.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester.  
 

Lørdag den 14. kl. 19.30 - 23.30                Entre inkl. kaffe og kage: 

Bal med ”Strygfri”                                                  65,- / 85,- 
 

Mandag den 16.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

Tirsdag den 17. kl. 19,00 Generalforsamling 
 

Mandag  den 23.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester. 
 

Mandag den 30.  kl. 19.30  Øveaften for laugets orkester 
 

April 2009 
 

Lørdag den 18. kl. 17.30 - 23.30 ”Spillemandsfestival”  

                                                                     Entre inkl. kaffe og kage  

                                                                                     65,-/85,-  
 

 

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

Arrangementskalender  


