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leveres af: 
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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 

Kasserer:  
Henning Christensen 

Tlf. 98 14 77 86 / 23 31 63 15 

E-mail: hc@stofanet.dk 

Næstformand:  
Ulrich Clausen 

Tlf. 98 10 20 56 

E-mail: faerch.clausen@stofanet.dk 

Sekretær:  
Betty Bøttger 

Tlf. 98 17 92 70 

E-mail betty@egholm51.dk  

Presseansvarlig & webmaster:  
Ole Larsen 

Tlf. 98 13 84 62 

E-mail: oleoginge@privat.dk 

Suppleant:  
Asser Sletter 

Tlf.40 73 78 53 

E-mail asser50@stofanet.dk 

Suppleant:  
Inger Pedersen 

Tlf. 22 73 54 60 

E-mail wombat@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 august 2010 

Evt. stof til bladet sendes til: Formanden 

Deadline 15. juni 2010.   



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Når legenden harmonikaspillemanden Karl Skårup fra Thy 

møder den unge konservatorieuddannede violinspillemand  

Kristian Bugge dyrker de deres fælles passion - nemlig at 

spille til dans.  

Karl Skårup er 85 år og startede med at spille allerede som 

4-årig. Kristian Bugge er 31 år og startede med at spille som 

12-årig. Trods aldersforskellen er vi unge begge to, siger 

Karl Skårup, der stadig trakterer sin harmonika med en    

misundelsesværdig kraft og vitalitet.  

Karl Skårup      Kristian Bugge 

Lørdag den 16. januar 2010 kl. 19,30 

Traditionel Thybal 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

20 års jubilæum 
Lørdag den 27. marts 2010 

 

Vi har valgt at dagen skal fejres med et brag af et bal. 
Dørene åbnes kl. 18,30  

Kl. 19,00 spiller laugets store orkester op. 
Det er jo dog en ære at være opvarmningsorkester for en 

gruppe som Rasmus. 
 

Der vi være en kort              
højtideligholdelse af   

foreningens jubilæum.  
 

Vi håber i den forbindelse  
at kunne offentliggøre 

et nyt logo for foreningen.    
 

Kl. 20.00 overlader vi så scenen til gruppen Rasmus. 
De spiller op til dans, kun afbrudt af kaffe og lagkage.             

Efter kaffen spiller Rasmus en lille koncert,                             
hvorefter der igen spilles op til dans. 

 
Vær med til at gøre denne aften til noget helt specielt. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

”Rasmus” 

 

 

 

 

 

 

Gruppen ”Rasmus” har taget sit navn efter spillemanden og komponist Ras-
mus Storm, hvis nodebøger fra 1760 har været en stor del af grundlaget for 
gruppens musik. 
Siden 1983 har folkemusikgruppen Rasmus genskabt dansk folkemusik fra 
1700-tallet. Det startede med en masse gode melodier fra Rasmus Storms no-
debog (1760) – og senere er det blevet til musik fra alle de andre danske spille-
mandsbøger fra 1700-tallet: Brødrene Bast, Svabonius, Erik Jensen og mange 
flere.                                                                                                              
Rasmus spiller musikken i egne arrangementer for violiner og kontrabas, jævn-
ligt krydret med andre strygeinstrumenter. Musikken er meget anderledes end 
det, man normalt forstår ved dansk spillemands- eller folkedansemusik. Men 
Rasmus håndterer melodierne med solid basis i en traditionel, dansk spillemå-
de. Selv om Rasmus oftest spiller musikken til koncert, er det derfor i høj grad 
dansemusik – med al den energi og det drive, der hører til denne genre.     
Rasmus består af: Ove Andersen (violin), Bent Melvej (violin og bratsch), Mi-
chael Sommer (violin, bratsch, cello, oktavviolin) og Benny Simmelsgaard 
(kontrabas). Alle rutinerede musikere og folkemusikere med et langvarigt for-
hold til dansk og international folkemusik.  

Ove Andersen  

Bent Melvej  Michael Sommer  

Benny Simmelsgaard  



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Onsdag den 17. marts 2010 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 

 Klavs Munklinde Hansen, Henning Christensen, 

 Betty Bøttger. 
 

 Suppleanter på valg: 

 Asser Sletter 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 2010 

Der serveres kaffe og kage!  

Deltagelse kræver ingen tilmelding. 



Aalborg Danse– og Spillemandslaug 

Spillemandsfestival 

Lørdag den 17. april 2010 

Kl. 17.30 - 23.00 

 

Vi arbejder igen hårdt på at arrangere endnu en forrygende  
spillemandsfestival. 
Invitationerne til orkestrene er sendt ud, og flere har meldt    

positivt tilbage. 
 

Et er helt sikkert, og det er at Ove Andersen har lovet igen at 

virke som instruktør ved eftermiddagens 
workshop for musikerne.   
 

Glæd dig derfor til, igen at opleve denne  
forrygende spille- og danseoplevelse som vi 
gennemfører for 8. gang i år. 
 

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

 

Vi glæder os til at se jer, Musikere & 

Dansere 

Foto: Ole Ugilt Larsen 

Foto: Ole Ugilt Larsen 



Januar 2010 
 

Mandag  den 4.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

 

Lørdag den 16.  kl. 19.30 - 23.30                          Entre inkl. kaffe og kage: 
Nytårsbal med ”Karl Skårup & Kristian Bugge”   65,- / 85,-  
 
 

Mandag  den 18.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 
 
 

Februar 2010 
 

Mandag  den 1.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Onsdag de 3. 19,30  - 22,00 

Besøg på Sysseltinget i Hjørring (Gratis adgang) 
 
 

Mandag  den 15.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester. 
 

 

Marts 2010 
 

Mandag  den 1.  kl. 19.30 - 22.00  
Danseaften med Laugets orkester.  
 

Mandag  den 15.  kl. 19.30 - 22.00  

Danseaften med Laugets orkester.  
 

Onsdag den 17. kl. 19,00 Generalforsamling 
 

Lørdag den 27. kl. 19.00 - 23.30                Entre inkl. kaffe og kage: 
20 års jubilæumsbal med ”RASMUS”                 65,- / 85,- 
 
 
 

April 2010 
 

Lørdag den 17. 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  
 

Laugets orkester  holder øve aftner de mandage der ikke er dans i salen. 
For yderlige information omkring orkesteret, kontakt Næstformanden: 
Ulrich Clausen på tlf. 98 10 20 56 mail: faerch.clausen@stofanet.dk 

Arrangementskalender  


